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Begaand rapport mat de bijbehorende kaart werd 1B opdracht
«aa diaDirecteur van de H.V. OntginnlnganaatechappiJ "IA»} van Vollenhov»''
vervaardigd m 4» hoedani^ieid tan het bestaande rietland on de oppervlak** van h«t aaaweaige hooiland na te gaan.
Het ondersoek houdt verband »et plannen om de rietlanden In
da Schafe* m Gr&fbampea onder water ta »etten, teneinde de rietgroel
%a bevorderen*
f .'

Da kartetring «tend «ader leiding van owe medewerker

f'
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Ir J„C*PJUUBaan»»die ook da takst van dit rapport versorgda«
DeVBldwerksaaahedenwerden uitgevoerd door do karteerder
b i j da Stichting voor Bodemkartering A.J. Havlnga in de maanden Jnli

Ti

en Augaatua 1950.
#

Da Adjimct-directeur tan da
Stichting voor Bodemkartering
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HoofdsttikI
3NI£3D3HG
Het inditrapportbehandeldecomplexgronden,deSchut-en
Grafkampen,is-gelegenindegemeenteOldemarkt,tenzuidenvan
ü

ssenzijl.DeoostgrensvanhetgebiedwordtgevormddoordeKalenberger

Gracht,dewestgrensdoordeBlankenharamerpolders.Alszuidgrensia
genomenhetz.g.Vaargat,dataandenoordzijdevanhetgehucht^alenberg
indeûalenbergergrachtuitkomt.Denoordgrenslooptietstenzuiden

m

vandevoormaligeZuidwendedijk.Deoppervlaktevanditgebiaèbedraagt
ongeveer1000ha. Hetgehelegebied isboezemlandvanhetWaterschap
Vollenhove.
Het iseengeheelvlak,moerassiglandschap,enkele decimeters
benedenH.A.P.gelegen;eenoorspronkelijkveenlandschap,datechter
thanszogoedalsgeheelverveend is.Vóórdeverveningbestondhetuit
eenmosveenpakket,terdiktevan2.5à3.5m,datrustteopdepleistocene
zandondergrond«ndatvanbovendooreendun,humeuskleHaagjewas
afgedekt.Hadeverveningzijnsmallestrokenvastlandvanenkelemeters
breedte,dez.g.ribben,achtergebleven,metertusseninwaterplassen,

^F

dez.g.trekfeatenwaarhetveenweggehaald is,hetgeenveelaltotophek
pleistocenezandgeschiedde.Dezetrekgatenhebben eenbreedtevan ±
K )tot+50m,zezijnechterzeerlang,overwegendtassende500on
800m.Gedeeltelijkzijndezetrekgatennogopenwater,gedeeltelijkzijn
zedichtgegroeidmetallerleiwaterplanten,waarvanrieteenvandevoornaamste is.Dewortelsvandeplanten,dieaandeverlandingdeelnemen,
vormeneendichtdooreengevlochtennet,dea.g.kragg*»Deaewortelmassa,
diezichongeveeraandeoppervlaktevan-hettrekgatbevindt,bereiktia
deoudsteverlandingsstadiaeendiktevanmeerdan0.5m.Dekraggeligt
echterenigedecimeterslagerdandestrokenvastland,deribben.

illis

-w

-2-

Onderdekraggebevindtzicheendoorwortelde,xeerwaterigebagger.
Betebaggerinafkomstigranverslagenveen,afgestorven plantendelen,
SWS.

Bij latere verlaadingastadia raakt de kragge ook begroeid met
opgaand hou&gewas.
De ribben bestaan slechts seiden geheel u i t ongestoord veen*
Heestal aijn se tijdens de vervening opgebouwd u i t de bovengrond van
het oorspronkelijke veenprofiel. Het kleidekje daarvan en hst bovenste
veraarde veen «aren ongeschikt voor de turfbereiding. Hieruit bouwde sea
op een plaats, «aar het veen a l weggehaald was, een ribbe of zetwal op«
Beneden 1.5 ä 2 m onder maaiveld t r e f t men in de ribben nog vaak ongeroerd Teen aan»
De meeste ribben vertonen een wilde begroeiing van r i e t , allergi ei bladonkruiden en struikgewas. Soms worden se bemest en leveren dan
hooi of worden gebruikt als grasland voor jongvee«
Verlande kragge, die boven de waterspiegel is komen t e liggen,
i s soos ook tot hooiland gemaakt. Daartoe i s de kragge wat verhoogd of
verstevigd met slootmodder of van elders weggehaald kraggemateriaal.
Zulk aangemaakt land l i g t wat lager dan de ribben* Het wordt behalve
voor hooiland ook wel gebruikt a l s weide voor jongvee of schapen. De
stevigheid ervan is vanzelfsprekend gering.
Het beschreven gebied is zeer ontoegankelijk. Per as i s het
niet bereikbaar. längs de Kalenberger Gracht staan de boerderijtjes en
daarachter l i g t ook het meeste aangemaakte land. öikele vaarten« d i s met
de Kalenberger Gracht in verbinding staan, vormen de enige toegangswegen t o t het gebied.
Haast het kleine veeteeltbedrijf, is vooral het rietsnijden
belangrijk als middel van bestaan. Het r i e t speelt een voorname r o l b i j
de verlanding van de trekgafeen. la het onderhavige gebied bestaat de
begroeiing van het trekgat, wanneer zich daarin een kragge vormt, vooral
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u i t r u t « De kragge l i g t dan nog even onder water en dichtstaand,fors
r i e t vomt de hoofdbegroeüng. *>e kragge groeit langzamerhand hoger op
en kont droog t e staan. De r i e tbegroeiing gaat dan achteruit en a l l e r l e i
bladonkruiden gaan overheersen. Bij nog verdere verlanding en hoger
opgroeien van de kragge gaat veenmos domineren, dat op de duur het r i o t
geheel v e r s t i k t .
De b i j dit rapport behorende kaart van de Schut- en Grafkampen
geeft een sterk vereenvoudigd beeld van de verlandingsstadia, waarin de
trekgaten verkeren. De ribben zijn niet op de kaart aangegeven, behalve
wanneer deze a l s hooi- of weiland in gebruik z i j n .
Er zijn 3 verlandingsstadia onderscheiden: trekgaten met open
water of vrijwel open waterj kragge met goed producerend, dus zeer dicht*
staand r i e t , kragge met holstaand r i e t , bladriet, bladonkruiden of in
hoofdzaak veenmos. De begroeiing met struiken is met tekens aangegeven.
Voorts zijn de bemeste ribben ingetekend, waarnaast vaak aangemaakt
kraggeland l i g t . Aangezien binnen elk trekgat verschillende verlandingsstadia naast elkaar kunnen voorkomen, kan de begroeiingskaart slechts
als globaal beschouwd worden. Het begroeiingstype, dat in een trekgat
overheerst is aangegeven.
Bij overzien van de kaart b l i j k t , dat zich in de westelijke
helft het meeste productieve rietland bevindt. Er liggen daar ook nog
veel open of bijna open trekgaten, die in de toekomst goed rietland
zullen opleveren. De oostelijke helft tegen de Kalenbergergracht is het
verste verland. Er l i ^ t daar minder productief rietland, terwijl er ook
veel meer hout groeit. Bovendien bevindt zich achter de bebouwing langs
de ^alenbergergracht veel aangemaakt land.
Sinds in 19&0 de boezemberaaling t o t stand kwam, i s het gebied
bezig snel t e verlanden en gaat de rietproductie achteruit. Voordien
werd het rietland door de onregelmatige boezemstand geregeld overstroomd

en het wat-er meer ververst. De bevorderde de groei van het r i e t en ging
t e hoge groei van de kragge tegen.
Het r i e t u i t de Schut- en Grafkampen, het Kaleriberger r i e t ,
is van zeer goede kwaliteit als dekriet. Vooral nu in de na-oorlogse jaren
de rietprijzen goed'zijn, wil men trachten, de rietgroei zoveel mogelijk
t e bevorderen. Daartoe zou dienstig zijn het gebied periodiek t e inunderen,
Om. de uitwerking van d i t plan zo goed mogelijk t e funderen, werd de op
bijgaande kaart aangegeven opname van de begroeiingatoestand gemaakt, la
het volgende zullen de verzamelde gegevens uitvoeriger toegelicht worden
en ook de rietgroei en de mogelijke verbetering daarvan worden besproken.

Hoofdstuk 2
DELEŒM)AVB DE KAART
De b i j d i t rapport gevoegde kaart op een schaal 1:5000 van de
Schut- en Qrafkampen geeft een overzicht van de verlandlngs3tadia waarin
de trekgaten verkeren. Om de kaart niet t e ingewikkeld t e maken zijn de
ribben weggelaten. Wanneer dus twee of meerdere naast elkaar liggende
trekgaten In ongeveer hetzelfde verlandingsstadium verkeren, zijn ze in
één vlak ingekleurd en de tussen liggende ribben niet ingetekend. ïïel zijn
ingetekend de bemeste ribben, die als hooiland gebruikt worden. Vaak l i g t
ernaast aangemaakte, kraggeland, dat eveneens als hooiland gebruikt wordt
en dat dan ook met dezelfde kleur is aangegeven.
De volgende legendapunten zijn op de kaart onderscheiden:
1) Trekgaten met open of nog vrijwel open water
Het trekgat verkeert nog in het allereerste stadium van verlanding. Het bestaat geheel u i t open water, open water met drijvende
waterplanten als krabbescheer, kikkerbeet, waterlelie, enz»of verspreide
(plaatselijk a l v r i j dichte groei) van niet drijvende waterplanten,
vooral lisdodden Cdulen")» soms wat r i e t , pollen biezen, egelskop
("pampels") enz. Het r i e t wordt hier nog niet of vrijwel niet gesneden .
2) Trekfflten met zeer dicht tot vrij dicht 3taand riet;
2n deze trekgaten heeft zich een kragge gevormd. Is deze nog
dun en met een laagje water bedekt, dan groeit hierop fors, dichtstaand
r i e t (soms vormen lisdodden de hoofdbegroeiing). Bij verdere verlanding
groeitde kragge hoger op en wordt steviger. Er staat geen water meer op»
Het r i e t koot dan minder dicht t e staan en is korter van stengel. ß ovendien gaan a l l e r l e i onkruiden tussen het riet groeien als varens, winde,
poelruit, enz. Van deze kragge komt het meeste en beste r i e t .
3) Trekgaten met hol r i e t , bladriet, of armelijke vegetatie van veenmosaca
en bijbehorende planten
De kragge is zeer stevig en hoog opgegroeid. Er groeit nog r i e t

op, dat echter sterk gemengd ia met a l l e r l e i bladonkruiden en grasaem»
3

oms kan bet nog a l s dekriet geoogst norden, voor de rest ia het bladrierfc.

ki de laatste verlandingsstadia gaat veemos een belangrijke r o l spelen*
ü

e ristgroei houdt dan vrijwel op, zodat ook bladriet hier niet nee*

geoogst wordt.
4) Bemeste ribben en aangemaakt land
Als bemeste ribben zijn die ribben aangegeven, die geregeld
onderhouden en bemest worden en als hooiland, soms als weiland gebruikt
worden. Aangemaakt land is eveneens hooiland, dat ontstaan i s door verlande kragge t e bemesten en te maaien. Vaak is het ook enigszins opgehoogd.
De onder 5, 6 en 7 genoemde legendapunten, die de mate van
houtbegroeüng aanduiden, zijn elk met een apart teken op de kaart aangegeven.
5) Gedeelten met overwe^nd houtgrooJ
^e kragge en ook de er naast liggende ribben In de •erlandingih»
stadia onder 3 genoemd, zijn overwegend met struikgewas of opgaand hoot
begroeid. Er tussen in groeit dan meestal nog wel wat bladriet.
6) Gedeelten met v r i j veel houtgroei
De kraggaain de verlandingsstadia onder 2 en S genoemd, zlja
met v r i j veel struiken en boompjes begroeid. De waarde als rietland
daalt hierdoor.
7) Gedeelten met weinig houtgroei
De kraggen in de verlandingsstadia onder 2 en 5 genoemd, zi^a
met weinig struiken en bomen begroeid. t>ewaarde van de kragge a l s r i e t land gaat er een weinig door achteruit.
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Hoofdstak 5
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De dieptellgging van de pleistocene «andondergrond t.O.v. het
maaiveld «& de ribben sehommelt twesea 2*50 en 3.50 m. De diepte van de
t r e i b t «a loopt das, aangezien deze veelal tob op het zaad zijn ultgeveend,
a i e t -roei uiteen. Op de bodem van het trekgat kan organisch materiaal
terecht gekomen zijn door terugstorten la het trekgat van voor turfbereiding ongeschikt materiaal tijdens de vervening of door afslag van de

m
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ribben door golfbeweging in hst water van het trekgat« Ds grootste hoeveelheid van de bagger, a s t de vorming waarvan ds verlanding inzet, wordt
achter geleverd door a l l e r l e i ia het water groeiende planten, vooral
wieren. Door af«sterven en verrotting ontstaat oen zwarte zeer waterige
b r i j , de bagger. Deze bagger komt elk jaar dichter onder het wateroppervlak,
3h geheel open trekgaten, waar men nog geen verlanding zou vermoeden, bevindt zich vaak op een diept» van 75 à 1D0 cmbeneden de waterspiegel
a l bagger. Daarboven komen dan grote hoeveelheden wieren voor. Waaneer
de bagger op ± 100 cm beneden het wateroppervlak voorkomt, beginnen
veelal ook waterplanten raet drijvende delen t3 groeien, zoals waterlelie ,
gele plomp,, krabbescheer, enz. Ook deze dragen b i j afsberving b i j t o t
de baggervorming . Soms kan een heel trekgat met krabbescheer dichtgroeien.
Is de bagger tot op 50 à 75 cmbeneden de waterspiegel gestegen,
dan begint de groei van lisdodde, r i e t en dergelijke planten en daaxaee
ook dé vorming van de kragge. ü eze planten wortelen in de bagger en
voimen uitlopers ongeveer t e r hoogte van het oppervlak van de bagger.
^sleidelijk aan vormtzich oen vlechtwerk van wortels en wortelstokken,
dat naarmate het trekgat meer verlaadt, steviger en dichter wordt en de
hoogte ingroeit naar de waterspiegel en er boven u i t . **a het afsterven
verteren de wortels blijkbaar weinig. uok naar beneden, de bagger in,
lopen wortels en daarmee i s de kragge stevig verankerd.
la het beginstadium van de kraggevorming o v e r l e g t in het a l -
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aisbladriet gesneden.Opdeduurkootrietnogslechtsspaarzaamtoer«
DehoofdbegroeiingIsdanveenmosmetdopheidé,veenbes,enz»,verder
grassenalspijpestrootje,pluimstruisrietenz.üpsommigekraggenoverwe- |
gendezegrassen,vooralpijpestrootje(ribbehooi).
Zogauwdekragge"droog"kont,kunnenerstruikenofbomen
opgaangroeien,zoalswilg,els,berk,gagel,enz.Opkragge»aargeregeld
rietgesnedenwordt,gaatmendezehoutgroeitegen.
Hetspreektvanzelfdatalthansgedeeltelijkdehierboven geschetsteverlandingsstadia inééntrekgatnaastelkaarvoorkunnenkonen.
Zozietmenvaak,dataanderandenhetriethoffetaat,gemengdmetVeel
bladonkruiden,zodatdaarbladrietgeoostwordt,terwijlverderopia
hettrekgathetrietdichtstaat,waarbijdekraggenogmetwaterbedekt
kanzijn.
Naarmatehettrekgatverderverlaadt,isdekraggedikkeren
steviger.Eenjongerietkragge,nogmetwaterbedekt,heefteendiktevan
ongeveerISà25cm.Naarbenedenlopenlosse,nietsamenhangendewortels
indebagger.Bijeenouderekraggeisdewortellaagdikker.Grotere
diktendan±50cmwordenvrijwelnietaangetroffen.Wellopenvanuithet
wortelnettallozewortelsindebaggerlaag.Allerleivariatieskomennatuurlijkvoor.Vrijwelsteedsisdekraggeechtergoedverankerd.Losse,opgesprongenkraggen,zoalsdieinhet zeggeveengébiedvoorkomen,treftmen
hiernietaan.
Deopbouwvanderibben iskunstmatig.Tijdensdevervening
werdenzeuitdevoordeturfbereidingongeschiktebovengrondvanhetoorspronkelijkeveenprofielopgebouwd.Slechtszeldentreftmennogkleine
stukjesaanmet eenvolkomenongestoordprofiel.Mngeroerdveenbevindt
zichveelalop1.50àSmbenedenmaaiveld,ofgroterediepte.3hhet
algemeenwordtdebovenstemetervanhetprofielinderibbennaarhét
westentoekleiiger.Sommigeribbenwordengeregeldbemestengemaaid.
ü

aaropvindtmenhooiland.Dekwaliteitervankansterkuiteenlopen.
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Seras groeit er meer onkruid op dan gras. De hooiopbrengst kan groot zijn,
de kwaliteit is maar matig.
Ribben, die aan hun lot worden overgelaten, kunnen een vegetatie
krijgen van r i e t met a l l e r l e i bladonkruiden. Hiervan wordt bladriet geoogst«
Tussen het r i e t komen andere grassen voor als rietgras, pluimstruisriet
en pijpestrootjej verder onkruiden als winde, poelruit, moerasspirea,
leverkruid, enz.
Soms ontwikkelt zich ook een blauwgras vegetatie met bladonkruiden, waarvan pijpestrootje het hoofdbestanddeel vormt. Riet komt dan
•

maar weinig voor. Vaneen dergelijke ribbe oogst men wel ribbehooi. Soms
t r e f t men ook op de kragge een dergelijke vegetatie aan. Ook op de ribben
ontwikkelt zich, wanneer deze nooit gemaaid worden, struikgewas en boomgroei. Bramen komen hier veel voor. Verder wilg, e l s , berk, gagel, enz.
Het aangemaakte kraggeland levert eveneens hooiland van slechte kwaliteit.
De hoedanigheid van dit hooiland is door de lagere en nattere ligging nog
minder dan van de ribben.
Uit de kaart b l i j k t , dat de minst ver verlande trekgaten in
het westelijk deel van het besproken gebied voorkomen. Hier begon de vervening blijkbaar het l a a t s t . De verst verlande trekgaten liggen in het
oostelijk deel. Hier komt ook veel meer houtgroei voor, speciaal op de
verst verlande trekgaten. Aangemaakt land en bemeste ribben liggen ook/in
hoofdzaak langs de Kalenbergergracht, waar de boerderijen staan. Teb
westen van de Hamsgracht komt dit type eveneens veel voor.

nik31
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Hoofdstuk 4
DB RISTCüLTUUE
Riet, dat uit de Schut- en Grafkaapen en naaste ongering komt,
het *alenberger r i e t , staat bekend als r i e t van goede kwaliteit* Het is
zeer stevig en taai} wanneer men een dode rietstengel ombuigt, breekt h i j
niet stuk, er koot een knik in. Het r i e t i s bovendien goed bestand tegen
verwering. De stengel i s niet t e dik, recht en egaal van dücfee.
Riet van minder goede kwaliteit i s sachter en brosser« De
stengel is dikker, niet mooi recht doch gebogen in de knopen. Bij buigen
breekt de stengel direct.
De goede kwaliteit van het &alenberger r i e t is waarschijnlijk
toe t e schrijven aan de voedselaraoede van het milieu, waarin het groeit«
De Schut» en ^rafkampen zijn een oorspronkelijk oosveengebied (dus
oligotrooph), hetgeen een gevolg i s van het voedselarae milieu. Riet van
een rijkere standplaats, b.v. een zeggeveengebied of u i t de N.0. Folder,
is van minder goede kwaliteit, zoals hierboven omschreven.
D

e beste rietkragge i s die, waar een laagje water op staat m

dus nog Jong en weinig stevig i s . Deze kragge levert aeer veel riet* Het
r i e t staat j n het water, dicht opeen en er komen geen bladonkruiden
tussen voor. ^aaraate de kragge ouder wordt, hoger opgroeit en dus droger
komt te liggen, wordt het r i e t korter, het staat minder dicht opeen en
er staan meer andere planten tussen» Het r i e t van deze kragge i s korter
en fixier, maar per bos wordt er evenveel voor betaald. Dat deze oudere
kragge als minder goede rietkragge wordt gewaardeerd, komt dus omdat «r
minder r i e t vandaan komt. De stand wordt holler naarmate de kragge onder
wordt. Komt op een ver verlande kragge veel hoog opgeschoten onkruid en
weinig r i e t voor, dan wordt het riet samen met de bladonkruiden geoogst
als bladriet. H et wordt gebruikt als afdekkingsmateriftal in de blx*»~
bollencultuur. Qok van de ribben komt veel bladriet.

i*'x i
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Bevinden zich veel lisdodden Çtiulen") in het r i e t , dan levert
20*11kragge 2e soort riet.Dit7i* het geval7op zeer jonge kragge, die 5n
het beginstadium van verlanding verkeert. Bij verdere verlanding gaat hit
aantal lisdodden meestal snel achteruit. Ih veel WÊÊÊÊ jong kraggeland
komen vrijwel geen lisdodden voor*
Lisdodden »aider of met weinig r i e t worden soms gesneden voor
afdekking van hoolbulten e.d., doms ook om er rietbossen mee t e binden.
Meestal worden de rietbossenfeebondenmet egelskop (paapels"),
die in de maand J u l i gesneden en gedroogd worden«
Eind «*uli begint men met het maaien van het ribbenhooi, dat
op sommige ribben en kraggelanden groeit. Het hoofdbestanddeel is pijpestrootje. Het wordt vooral gebruikt a l s afdekkingsmateriaal, evenals het
bladriet. Ribbenhooi wordt evenals bladriet slechts dan gemaaid als de
prijs goed i s .
Bladriet begint men omstreeks half September t e maaien. Dekriet
wordt gesneden vanaf half December« Eerst het tweede soort r i e t (met l i s dodden), l a t e r het eerste soort. Van eerste soort r i e t wordt verlangd,
dat het blad eraf i s j flinke stormen zijn hiervoor goed« De steng«! kan
er wel tegen. Het r i e t snijden gaat door tot half April. Dan schiet n.1«
het jonge r i e t veer op. Snijdt men nog l a t e r , dan gaan de koppen van het
jonge r i e t af en krijgt men een slechte oogst in het volgende jaar«
Ben hoge waterstand i s gunstig voor de groei van het r i e t . De
*

kraggemoetbedektzijnmetwater.Vooralverversingvanhetwateris
belangrijk.Wanneerlangseenkraggeeenslootloopt,zietmensteeds,
datdaarhetrietdichterenforserisdanverderdekraggeop.Ookmet
hetoogopnachtvorsteniseenhogewaterstandbelangrijk.Opdrogekragge
kandenachtvorstveelschadeaandejongespruitendoenendeopbrengst
belangrijkdoendalen.
QnstreeksAugustusspruithetrietvoordetweedekeer.De
standwordtnogietsdichter»D ezespruitenwordennietzoforsalsde
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eerste.Mennoemtdithetetgarderiet»
Aanonderhoudvanhetrietlandwordtweiniggedaan.H©tjaap»
lijksopnieuwverpachtenbrengtditookwelmee.Houtopelagwordt weinig
gerooid endit isvoorhetschoonhoudenvandekraggewelgewenst.Ook
veelslotenenvaarten»waarlangshetrietafgevoerdmoetworden,zi^a
À

•:

vaaksterkdichtgegroeid enbemoeilijkenhettransport,Aanditonderhoud
zijnechterhogekostenverbonden.Somstrachtiaëneenkraggeteverbeteren
doorereengreppel intemakenvoortoevoervanwateruitde sloten«
Ditgeeftslechtseengoedresultaat indedirectenabijheidervan*
Sinds in1920deboeaemberaalingvanhetWaterschapVollenhove
tot standkwam,ishetrietland inwaarde achteruitgegaan.Voordienkwam
doorhogewaterstanden »swintersenook 'szomershetrietland geregeld
onderwater.Dezeschommelingen indewaterstandwerktenookverversend*
Deverlanding,hetopgroeienvandekraggenwerd erdoortegengegaan.Na
hettotstandkomenvandeboesembemaling isallessnelaanhetverlanden,
endaarmeegaatderietgroeiachteruit.Ookbomen enstruikengingener
veelmeergroeien.Deslotengroeienmeerdicht.Doordeboezembemaling
ishetverlandingsproces vanveelopentrekgatenwaarschijnlijk versneld,
zodatdezeeerderriet zijngaanproduceren,waartegenoverdanhet bestaan
derietland doordesnellereverlandingsterk inwaardeachteruit ging»
Bovendienontbrakenvoortaandeperiodieke inundaties,diede rietgroei
bevorderen.
Omderietgroeiopnieuwtestimuleren,heeftmenhetplan
geopperd,hetgebiedteomkadenendewaterstand optezetten.Tegelijksou
mendanwaterkunnenlatendoorstromen.
Denunog openofbijnaopeqtrekgatenverlandendanminder
snelenzulleneerstlaterrietlandworden.Hetbestaandegoedeenvooral
matigerietland zalervanprofiteren,terwijlookdeververlandekraggen
metbladriet ofeenzeerarmelijkevegetatievanveenaosenbegeleidende
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aoort«n©pdeduurweerrietzullengaanproduceren.Waarschijnlijkaal
ookvathoutafstervendoordehogevaterstand.Menkandusverwachten,
datermeerrietaalgeproduceerdworden,terwijldoordetragereverlanding
deriet
groeilangerzalstandhouden.
Hogewaterstandenzoudenvooralgewenstzijnindebeginperiode
vanderietgroei,vanafhalfApril,Ookalshetetgarderietgaatgroeien,
iseenextrahogewaterstandgewenst, ia hetlatenajaarendewinterkan
dewaterstandweernormaalzijn.Ditzalhetrietsnijdenvergemakkelijken.
Doorstromingendaardoorverversingvanhetwaterzougewenstzijn,omdat
ditookderietgroeibevordert.
Debestaanspeilervanhetveeteeltbedrijfwordtgevormddoor
hethooilandopderibbenenhetaangemaaktekrag^eland.Doorzijnlage
liggingisvooralhetaangemaaktekraggelandslechtvankwaliteiten
weinigvatbaarvoorverbetering.Dithooiland zouechterdoorhet
opzettenvanhetwaternogsterkerinwaardeachteruitgaanofvrijwel
waardeloosworden,waarmeedusallerleianderebelangengeschaadworden.
Dekeuzevanheteventueelteinunderengebiedzouduszomoetensijn,
dat ergeenofzoweinigmogelijkvandittypelandbinrvenvalt.Ditis
hetgevaltussende1steBokvaartendeHamsgracht.

