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Het gemechaniseerde griendbedrijÍ

Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders

Inleiding

De griendteelt vindt vanouds plaats op moeilijk bereikbare,
slecht verkavelde en ontwaterde binnen- en buitendijkse gronden. De Biesbosch en de komkleigronden in het rivierengebied
waren met name jarenlang een van de grootste leveranciers van
griendteeltprodukten. In de loop van de vijftiger jaren werd
duidelijk dat deze teelt een steeds moeilijker vorm van bodemgebruik werd. De toenemende loon- en arbeidskosten, geen
mechanisatie, een afnemend animo bij de jongere generatie om
griendwerker te worden en een gewijzigde of een geheel weggevallen markt voor griendhoutprodukten als hoepstelen, bonenstaken enz. deden het areaal exploiteerbare grienden drastisch

dalen. De afname van het griendareaal manifesteert zich als
volgt:
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13.000 ha
7.000 ha

- 4.500 ha
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18 ha. Het gebied heeft een kwelintensiteit van ) 5 mm per
etmaal, waaÍop het drainagesysteem is gebaseerd (drainafstand
8 m, diepte i 10-130 cm). De bodemgesteldheid vertoont slechts
een geringe variatie. Het bovenste deel van her bodemprofiel is
opgebouwd uit jonge afzettingen en bestaat uit zware zavel en
klei, die dateren uit de Almere-, de Zuiderzee- en de lJsselmeerperiode. De dikte van deze jonge afzettingen bedraagt plaatselijk zelfs minder dan 80 cm. De ondergrond bestaat uit pleistoceen zand.

De Rijkslandbouwconsulent voor de griend- en rietcultuur, ir.
\7.D.J.Tuinzing, heeft bij de aanleg geadviseerd en het project
verder begeleid. De oppervlakte griend bedraagt thans 160 ha.

In 1975

zal de totale aanleg gerealiseerd zijn.

De aanleg
Jaarlijks wordt

1964

met dit inkrimpende griendareaal zijn in 1960 door
de Dienst der Zuiderzeewerken (ZZW) en de Rijksdiensr voor
de IJsselmeerpolders (RYP) stappen ondernomen ten einde na
te gaan of het technisch en economisch mogelijk was in de
zuidelijke IJsselmeerpolders een griendbedrijf re srichten. Een
goede verkaveling en ontsluiting, noodzakelijk voor een der-

gelijk bedrijf, konden in de lJsselmeerpolders worden verwezenlijkt. Alvorens tot realisatie over te gaan zijn in Oostelijk
Flevoland onder verschillende bodemkundige en hydrologische
omstandigheden proefbeplantingen van griend aangelegd. De
resultaten van de proefbeplantingen wezen uit dat het stichten
van een griendbedrijf in Oostelijk Flevoland een reële kans van
slagen had.

De realisatie van het griendbedrijf
ln 1964 is een eerste aanzet gemaakt voor de aanleg van een
gtootschalig griendbedrijf. Naar aanleiding van de getaxeerde
behoefte werd besloten een griendbedrijf van 250 ha te srichten
dat in tien jaat zots kunnen worden aangelegd. Het bedrijf is
gelegen aan de Veluwemeerdijk in de gemeente Dronten (zie
kaart). De afzonderlijke kavels variëren in grootte van 10 tot
r
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25-30 ha nieuwe griend aangelegd. De vol-

gende aspecten komen hierbij ter sprake:
voorvrucht, tijdstip van aanleg, grondbewerking, rassenkeuze,
stek winnen en stek steken.

Vooraruchr, Door de gefaseerde aanleg van de griend zljn de
kavels met bestemming griend tijdelijk door de RYP geëxploiteerd als grasland of bouwland. Gras als voorvrucht heeft het
voordeel dat veel organisch materiaal aan de grond wordt toegevoegd, waarop de jonge griend gunstig zou reageren.

Tijhti,p. De griend werd veelal in het voorjaat, omstreeks
maart, aangelegd. Uit proefnemingen is gebleken dat najaars-

inplant een even goede aanslag geeft als voorjaarsinplant. Bij
het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen blijkt
de in het najaar ingeplante griend minder gevoelig.
Alleen het vroegtijdig winnen van het stek, namelijk in oktober,
kanbezwaarlijk zijn in verband met het nog aanwezige blad.
Grond.beu.,e&ing. H.et gras wordt omstreeks eind augustus./be-

gin september doodgespoten met Dalapon. Na ca. zes weken
wordt de dode vegetatie ondergeploegd. Voor het stek steken
wordt de grond nog bewerkt met eefl schijveneg. Bij een akkerbouwgewas als voorvrucht wordt de grond na de oogst op win-

tervoor geploegd.
Rassenkeuze. Belangrijke factoren bij het bepalen van de rassenkeuze zijn:

a
b

kwaliteit

produktie
c risicospreiding
ad'. a. Bij de kwaliteit wordt vooral gelet op de breekbaarheid
van het produkt en de vertakking. Thans besraat ca.2/3 van
de oppervlakte griend uit kat (Salix viminalis o.a. ras 7-4) en
ca. 7/3 gedeelte uit grauw (Salix triandra o.a. ras L28).
ad'. b. De opbrengst van de eerste oogsr bedraagt ca. 1200 Gel-
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derse rijsbossen/ha: de volgende oogsten geven gemiddeld
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Griendbedrijf in O.Flevoland

1800 bossen/ha. Een Gelderse rijsbos heeft de volgende afmetingen: lengte ca. 3,50 m en een omrrek van ca. 70 cm.
ad.. c. Er wordt gebruik gemaakt van meerdere wilgerassen ten
einde calamiteiten door plotseling optredende ziekten en plagen
te vermijden.
Stek tuinnen. Het srekhour voor de aanplant van de nieuwe
grienden wordt gewonnen vao de meerjarige griendstoven. Her
selecteren en snijden van het hout vraagt veel nauwkeurigheid,
daar het uitgangsmateriaal voor de stekken vaí zeer goede kwaIiteit moet zijn. Bij voorjaarsinplant wordt het stek gewonnen
omstreeks Íebtuai/maart, bij najaarsinplant omstreeks half oktober. De latten worden tot bossen gebonden en afgevoerd naar
de bedrijfsschuur, waar de bossen worden opgeslagen.
Bij deze opslag worden zowel in de schuur als daarbuiten de
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onderhoud van nuljarige of van meerjarige grienden. Onderhoud nuljarige grienden: direct na de inplant. Onderhoud meerjarige grienden: na elk tweejarige cyclus. Het onderhoud omvat:
onkruidbestrijding, bemesting, onderhoud, ontwarering en gras
maaien.

Ontlerhoud nuljarige grienden

Onkraid.betrijding. Onkruidbestrijding

in

deze eerste periode

is zeer belangrijk in verband met gevoeligheid van de griend
voor veronkruiding. Uit talrijke proeven met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen is gebleken dat de kans op schade

van de jonge griend zo groot is dat toepassing van deze middelen niet verantwoord is. Het onkruid wotdt daarom tussen de

rij machinaal en in de rij in handkracht

bestreden.

De mechanische bewerking wordt uitgevoerd met een schoffelFoto

1. Het macbinaal

sleLzagen met

bossen rechtstandig geplaatst,

In
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7)tt/, eerz cirhelzazg.

ten einde verdroging te voor-

de schuur worden de zijtakjes van de ,,latten" verwijderd. Na deze bewerking worden de bossen op lengte gezaagd (ca. 24 cm, zie foto 1). De diameter van het stek bedraagt
10-20 mm @. Per lat worden ca.7-9 stekken gewonnen, afhankelijk van de lengte,/diameterverhouding van het uitgangsmateriaal (ca. 400 stekken/bos).
Stek steken. Direct na het gereedmaken van het stek in de
schuur, worden de stekken geplant met een zesrijige plantmachine (zie foro 2). Deze plantmachine is speciaal voor de inplant van griend ontwikkeld op de \Terktuigkundige Dienst
van de RYP. De griendplantmachine wordt getrokken door een
vierwiel-aangedreven trekker yaÍr ca. 90 pk. De plantafsmnd
bedraagt 50 cm in de rij en 70 cm russen de ij (ca. 30.000
stekken,/ha). De samenstelling van de wetkeenheid is ais volgt:
6 planters, 1 chauffeur, I trekker en 1 plantmachine. Hiermede
kan ca. I,5-2 ha/dag beplant worden. De plantrichting loopt
evenwijdig aan de lengte-as van de kavel. Langs de kavelsloten
wordt een schouwpad ter breedte v^í ca.6 m aangehouden.
Zowel voor de machinale griendoogst als voor de wijze van
afvoer van het griendhout van de kavel is een wendakker nodig
van 8 m breedte. Deze niet beplante terreingedeeleen worden
omstreeks aprll/mei ingezaaid mer gras.
komen.

Ontlerhoutl

Her onderhoud van de griend is nauw gekoppeld aan de tweejarige omloop. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in het
Foto

2. Het planten aan d.e griendsteÉ,.

garnituur bevestigd aan een portaaltrekker van ca. 30 pk.
Bemeoing, In maart/april wordt eenmalig een bemesting gegeven van 300 kg kalkammonsalpete{ha met behulp van een
centrifugaalstrooier. Uit proefnemingen is gebleken dat deze

gift

voldoende is.
Gras maaien, Het

in het voorjaar gezaaide gras wordt mer een
driedelige cirkelmaaier enige keren gemaaid.
Onderhoud meerjarige grienden
Onkruidbestrijd.ing. Nadat de griend is geoogst wordt nu per
onderhoudsperiode een eenmalige preventieve chemische onkruidbestrijding uitgevoerd met Prefix (60 kg/ha). Het griendgewas is nu diep genoeg geworteld om hiervan geen schade te
ondervinden.

Bemesting, Er wordt wederom een bemesting gegeven van
300 kg kalkammonsalpeter /ha.
Grus naaien, De graspaden worden aan derden verpacht.
Tabel

1

Oaerzicltt onderbo*d/ba.
nuljarige griend

meerlarige gtiend

man- trek- mach.- mid-

uren ker- uren del
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0,t 0,t
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onkr. bestrijding
(handwerk)
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0,5

Í

40 0,t 0,, 0,r Í

40

55t
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ontwateting

1

1

gras maaien

8

8

81,' t4,5 14,5 Í 40

Uit tabel 1 blijkt, dat het aantal manuren
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9,' 2
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f 270

en dientengevolge de

kosten van de onkruidbestrijding voor nuljarige griend hoog
zijn. Een alternatieve wijze van onkruidbesrijding met chemische middelen heeft tot nu toe nog geen bevredigende resultaten opgeleverd.
De oogst
De griend in Oostelijk Flevoland wordt elke twee jaar geoogst.
Het produkt, Gelderse rijshout, is van goede kwaliteit en voldoet aan de door de afnemer gestelde normen.
Het oogsten (zie foto 3) en binden van griend in handkracht
is zeer arbeidsintensief. Aan het mechaniseren van de oogst
(zie foto 4) is vanaf de realisering van het griendbedrijf derhalve grote prioriteit verleend.
Er bestond geen protorype van een oogstmachine, zodat voor de
ontwikkeling hiervan veelvuldig ovedeg noodzakelijk was met
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TUINBOUWARTIKELEN
Een kleine greep uit onze lijst:
Plastic boommanchetten - Hang- en steêkêtiketten - Labêls
Tonkinstokken - Boombanden - Acryl gaaslinnen - Schermdoek
Tuingereêdschap . Snoeigereedschap - Grasmaaimachines
PulverisaleuÍs - JiíÍypots - JiíÍy-Seven - Plaslicpotten - Plantacryl
Bindmateriaal - Handschoênên en wanten - KÍuiwagens
Kaskitlen en verÍwaren - Bestriidingsmiddelen - enz. enz.
Vraagt onze uitvoerlge prllscourant
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Produktie griendoogstmachine: 150-180 bossen,/uur.
Produktie in handkracht:
6- 8 bossen,/uur.
In onderstaande tabel wordt een vergelijkend overzicht gegeven
van de griendoogst van 2 bosjaren 1969-1970 en 1970-197I
(periode bosjaar I / l0-I /rc).

3. Oogslen
band.kracbt.

Foto

in

Tabel
vele deskundigen zowel in binnen- als buitenland.
Ondanks de zeer vele technische problemen is de \Terktuigkundige Dienst van de RYP erin geslaagd een bedrijfszekere
griendoogstmachine te construeren (zie foto 5).
De latten op de stoof worden gezaagd door twee cirkelzagen
(zie foto 4), het aandrijÍvermogen wordt verkregen van de aftakas van de trekker. Vervolgens worden de latten rechtstandig
in twee sets transportbanden opgevangen en aldus naar het eind
van de machine gebracht. Een werknemer die op het platform
staat, vangt de latten op en maakt hiervan een bos. Deze ,,bos"

rijshout wordt afgegeven aan een medewerker, die naast

de

machine loopt.

De personeelsbezetting bij de oogstmachine is als volgt: 6 man
te weten, 1 trekkerchauffeur, 1 man op de machine, 4 man op
de kavel. Een bindploegvan 44 mensen bindt de bossen. Het
aantal bindploegen bij een oogst van ca. 70 ha varieert van

)-7

Het is duidelijk, dat mechanisatie van het binden de personeelsbezetting sterk zal doen inkrimpen. Een bindapparaat is thans
in ontwikkeling.
De mechanisatie van de oogst werkt arbeidsbesparend hetgeen
moge blijken uit de vergelijking van de produktie/uur.
Foto

4.

De cirkelzagen oan de griend.oogstmachine.
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Verselijking aan tuee griend.oogsten (excl. bind.en en at'uoer).
oogst

'69-'70

Oppervlakte
Aantal geoogste bossen
Gemiddelde uurproduktie
(handkracht)
Gemiddelde uurproduktie
(machinaal)

4t

ha.

-{_

7

Kosten per bos

f r,60

45 ha

67.000 st.

71.000 st.

st,

-r
week

Periode

oogst '7O-'1I

t/m

f

46'69

180 st.

t,-

week

week 13 '70

t/m

48 '70
week 8 '71

Uit tabel 2 blijkt, dat de kosten van de in 1969-1970 in handkracht uitgevoerde griendoogst groter waren dan die van de
griendoogst in 1970-1971. In dat jaar was voor her eerst de
oogstmachine volledig operationeel. Zelfs

bij

een verhoging van
sprekend

de uudonen is het prijsverschil per bos bijzonder

(f I,60 --' Í 1,-).
De verwachting is gerechtvaardigd, dat bij een gelijke produktiecapaciteit van de griendoogstmachine bij gebruik van een
bindapparaat de prijs van een geoogste bos rijshout met ca.
40 Vo kan wotden vedaagd. Bij een uiteindelijke oogstverwachting van 225.000 bos/ jaar is een voortgaande mechanisatie
essentieel belang.

Foto

5.

De griendoogstmachine in aktie.

van
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Afvoer griendbossen
Voor de gezondheid van het griend is het van grote betekenis
dat het geoogste produkt niet in de nabijheid van het bedrijf
wordt opgeslagen. De gebonden griendbossen worden met behulp van platte landbouwwagens van de kavel afgevoerd, naar
een tijdelijk depot bij het griendbedrijf. Van daaruit worden de
bossen zo spoedig mogelijk met speciaal daarvoor ingerichte
landbouwwagens (zie foto 6) vervoerd oaat de opslagplaats van
de Dienst der Zuiderzeewerken nabij Lelystad.
Per wagen kunnen ca. 180 bossen worden geladen, gemiddeld
worden op de kavel 120 bossen geladen, zodat deze wagens
vanuit het depot worden bijgeladen tot het gewenste aantal.
De wagens worden in combinaties van twee stuks met een
zware wieltrekker vervoerd naar de opslagplaats nabij Lelystad.
De uansportafstand bedraagt hierbij ca. 30 km.
Afhankelijk van de loscapaciteit bij de Houtribsluizen vinden

Foto

6.

AÍooer oan bet geoogste

er dagelijks 8-10 transporten plaats (2880-3600 bos). Thans is
een systeem in studie waarbij het laden en lossen van de griendbossen kan worden gemechaniseerd waardoor wederom een grotere besparing kan worden verkregen.

prcd*t.
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in der Bundesrepublik Deutschland

,,Die Holzzucht" 25 (2/1),1971 (17-26).
In ,,Die Holzzucht" van juli l97l is een interessant en deskundig artikel verschenen over de markt van populierehout in
Duitsland.
Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten.

Momenteel wordt

in

Iíest-Duitsland ongeveer 105.000

mB

zwaar hout (zonder schors) en i50.000 stère (eveneens zonder
schors) vezelhout geproduceerd. Dit komt er op neer dat ongeveer 50 /o van de totale populierehoutproduktie uit vezelhout
bestaat. Et ztjn in het verleden bijzonder optimistische voorspellingen gedaan ten aanzien van de produktie in de zeventiger

jaren, namelijk minstens

1 à 2 miljoen m3 per jaar. Deze

prognoses zijn te optimistisch geweest. \7el mag men er rekening mee houden dat in deze periode de geproduceerde hoeveelheid dun populierehout zal toenemefi, maar een stijging van de
produktie van zwa r hout wordt pas in het volgende decennium
verwacht.

Een betrouwbaar overzicht van de te verwachten produktie is
overigens pas te verwachten nadat voor geheel N7est-Duitsland
een inventarisatie van het populierenareaal is uitgevoerd.

Het verbruik van populierehout in Duitsland was in 1969 ongeveer 135.000 ms (zonder schors) zaag- en fineerhout en
225.000 stère geschild vezelhout, waarvan dan resp. 30.000
en 75.000 stère moet zijn geïmporteerd!

mB

ITat betreft de fineersector het volgende:
Het verbruik in de triplex industrie is in de Iaatste 2O jaar
teruggelopen, en bedraagt nu nog slechts 6000-7000 ms zonder
schors.

Her verbruik in de lucifersindusuie is na 1955 sterk terug-

gelopen door de introduktie van kartonnen doosjes, maar in de
laatste 10 jaar weer iets toegenomen. Het bedraagt momenteel
ongeveer 32.000 ms zonder schors.
Verder wordt nog 4000 mB van het zware hout gebruikt voor
de produktie van spanen doosjes en 6000 mB voor houten
plaatjes die bij de aanleg van spoorwegen worden gebruikt.
Ongeveer 85.500 mB populierehout wordt oerzaagd, Een groot
deel, namelijk 35.000 m3, vindt zijn bestemming in pallets,

20.000 mB wordt gebruikt voor de fabrikage van houten sandalen en 15.000 mB voor de produktie van klompen. Het verbruik in de palletindustrie neemt toe, hoewel hiervoor ook veel
geïmporteerd populierehout (Hongarije! ) wordt gebruikt.
Het verbruik van gezaagd populierehout voor houten emballage
is relatief beperkt, namelijk 10.000 m3. Dit maakt slechts | 7o
uit van het totaal vetbruik van gezaagd hout in deze sector!
Met name de houten emballage ondervindt veel konkurrentie
van kunststoffen, terwijl men bovendien kampt met het probleem van het hoge percentage houtafval.

Van de 225.000 stère geschild aezelhout vindt maar liefst
140.000 stère zijn weg in de spaanplatenindustrie; 58.000 stère
wordt opgenomen door de papierindustrie, 7000 stère door de
vezelplatenfabrieken, terwijl 20.000 stère wordt gebruikt voor
zgn. ,,Spanholzformteile". Onder het laatste verstaat men alle
mogelijke artikelen die uit geperste houtspanen bestaan; deze
toepassing is interessant daar men hier een toeneming van het
gebruik van populierehout verwacht van 10 à 20 % per iaar.
In de papierindusrie wordt populierehout uitsluitend gebruikt
voor de fabrikage van houtslijp. Bij het conventionele sliiPproces vraagt men een vrij hoge kwaliteit; er wordt niets ver-

meld over het minder eisen stellende refinerproces.
De spaanplatenindustrie heeft, merkwaardig genoeg tegen onderzoekresultaten in, minder goede ervaring met populierehout,
hoewel gesteld wordt dat deze bezwaren minder groot lijken
naarmate minder grondstoffen beschikbaar zijn!
De import van populierehout, zowel rondhout als gezaagd hout,
neemt toe, evenals de import van populierefineer.
De oorzaak hiervan ligt niet zn zeet in een te geringe aanwezigheid van Duits populierehout, maar vooral in een onvoldoende
organisatie van produktie en aanbod van dit hout.
Voor het fineethout geldt echter, evenals in Nederland, dat
tropisch hout de voorkeur krijgt in verband met het geringere
afvalpercentage, dus het hogere rendement.
Bij de verwachte stijging van de populierehoutproduktie zal
men in Duitsland, evenals in Nederland, niet ontkomen aan de
opbouw van een goede populierehoutmarkt, waarbÏj de telers
een belangrijke taak hebben. Zij nilen moeten zotgen voor voldoende, regelmatig aanbod van hout van de gevraagde kwaliteit.
Juist bij populier vraagt dit een belangrijk stuk organisatie, gezien de versnippering van de teelt.

