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aan, aan zijn sekretaris meester G. Numan
een gebied van enige duizenden hektaren

Overzichtskaart
Ambachtsheer Iij kheid Cromstrij en.

Zonder enig inzicht in de geschiedenis van
de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen
komt het artikel onder de titel 'populieren
als grensbeplantingen' niet geheel tot zijn
recht.
De geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen gaat terug tot 1492, toen
een Roomsch Koning, genaamd Maximili-

in

eeuwigdurende erfpacht gaf met het recht
van bedijking. Verder verkreeg hij van deze
oppervlakte de ambachtsheerlijkheid, hetgeen o.a. inhield dat hij (de ambachtsheer)

een groot aantal rechten verkreeg, zoals
jacht-, vis- en veerrecht, alsook bevoegdheden van de lagere rechtspraak.
Dijkgraven, schout, schepenen en heemraden mochten naar zijn goeddunken worden
aangesteld en ontslagen.

Nu moet men van het gebied geen overdreven voorstelling maken; het omvatte voorzover het niet uit water bestond uit gorzen,

riet, slikken,

etc.

Deze gebieden konden alleen door inpoldering tot waarde gebracht worden. Dat kostgeld en daarom deed de
te
ook toen al

-

-

ambachtsheer Numan ter financiering een
deel van zijn erfpachtrechten (in feite zijn
eigendommen) over aan anderen, zodat er
na verloop van tijd meerdere geïnteresseerden waren. Was een polder nu geheel gereed dan werd de polder verdeeld in verhouding tot ieders inbreng.

Foto 2.
Enkele iepen; op de achtergrond essen

Foto l.
Het huidige gemeenschappelijke bezit is duidelijk herkenbaar door de vele grote kavels.
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Alleen de wegen en dijken bleven aanvan-

kelijk gemeenschappelijk bezit. Het bijgaande kaartje geeft een overzicht van het
gebied en de daarin gelegen polders met datum van gereedkomen. Pas in de zeventiende eeuw besloten de geïnteresseerden ook
het ingepolderde land in gemeenschappelijk

bezit te houden. Het aandeel van dat gemeenschappelijke bezit werd toen uitge-

drukt in'ambachtsporties'.
Iedere geïnteresseerde (een ambachtsheer)
had dus êên of meer ambachtsporties.
Voor het bestuur werd een rentmeester aan-

gesteld, die werd bijgestaan door enkele
ambachtsheren.

Dit instituut is thans nog terug te vinden in
de vorm van drie gekommitteerden, die namens alle ambachtsheren toezicht uitoefenen op de gang van zaken.

Dat de latere inpolderingen gemeenschappelijk bezit werden kan duidelijk worden
afgelezen van de luchtfoto (foto l).
De kavels zijn veel groter dan die bij verde-

Waar de iepen verdwenen werden ter vervanging essen geplant. Dit werd toendertijd
ook door deskundigen geadviseerd.
Dit ambachtsheerlijkheid heeft altijd veel

zijn ongeveer 400 eigenaren met in totaal

aandacht besteed aan de beplantingen, Na
1953, toen het grootste deel van de iepen
waren verdwenen, werden zeer veel populieren aangeplant,
In de praktijk is in het midden van de zestiger jaren deze vervanging door populieren
in eerste instantie afgerond en richtte het
beheer zich daarna op bijhouden en wat

1026 ambachtsporties.

aanpassingen.

ling van het bezit.
Grootte en bestuur

De ambachtsheerlijkheid is thans nog +
2100 ha

groot, waarvan

+

1600 ha land.

Er

Foto 3. Een oude essenbeplanting. De onderbegroeiing (links op deÍoto) is geheel teruggeslogen en afgevoerd.

Foto 4. Ook zeer smolle bermen zijn
plant met populieren.

be-

Het hoogste gezag berust bij de algemene
vergadering van de ambachtsheren. Het da-

Hoe fraai de enkele nog overgebleven iepen

gelijks bestuur wordt gevormd door de eerder reeds genoemde gekommitteerden en de
rentmeester. Sinds 1820, toen Arie Vlielander rentmeester werd, kwamen de rent-

op de dijken er uit zien laat foto 2 zien.
Het vervangen van de iepen door essen is

meesters uit deze familie.

last van kanker.
Het beste resultaat van de beplanting met
essen van een dijk laat foto 3 zien. Daarbij
moet worden bedacht dat deze beplanting
al zo'n 40 jaar oud is. Wie de foto goed bekijkt zal ook wel veel kanker ontdekken.

De rentmeester is ook belast met de dagelijkse leiding o.a. van de exploitatie van één
van de grootste partikuliere landbouwbedrijven in Nederland. (+ 1300 ha).

geen succes geworden. De essen zijn zeer
gevoelig gebleken voor wind en hebben veel

Polderkoncentratie

In

in de Hoekse Waard een polderkoncentratie plaats op grond waarvan
veel oude dijken/kaden en wegen in beheer
overgingen naar het waterschap ' de Grootte Waard'. Dit gold ook voor de daarop
1974 vond

voorkomende beplantingen.
Thans is binnen het gemeenschappelijk bezitvan + 1600 ha land aanwezig + 76 km
watergangen, + 32 km wegen en + 4 km
zomerkaden. Het beheer van de beplantingen door de ambachtsheerlijkheid heeft dus
uitsluitend op dit gebied betrekking.
De geschiedenis van de beplanÍingen
Veel kaden waren vroeger beplant met iepen. Door de iepziekte zijn in de dertiger
jaren veel iepen verdwenen. Eigenlijk waren er tot rond 1940 nog zeer veel iepen

De bestaande beplantingen en de visie
daarop
Opgemerkt is reeds dat Cromstrijen altijd
al veel aandacht besteed heeft aan de be-

plantingen. Dit komt o.a. tot uitdrukking
dat bomen niet alleen op bermen van wegen

en op kaden voorkomen maar ook langs
randen van percelen. Deze randen hebben
meestal een behooriijke breedte en zijn ook
van een onderbeplanting voorzien.
Zelfs in zeer smalle bermen worden bomen
geplant (foto 4). Daarnaast is in 1973 een 9
ha grote buitenpolder geheel ingeplant met
populieren met een onderbeplanting (foto
5). Dit gebied bevat een aantal open ruimten en is voor het publiek open gesteld, dit
in tegenstelling tot de rest van het 1600 ha
grote gebied.
Men is in het algemeen van mening dat beplanting het landschappelijk aanzien van

het gebied verhoogt en tevens de wind
breekt, waardoor dit in vele gevallen de
ontwikkeling van de landbouwgewassen ten
goede komt. Bovendien komt een en ander
ten goede aan de wildstand.
Het beheer is verder duidelijk gericht op
produktie van de populier; alle populieren
worden opgesnoeid tot + 6 m,
De eerste jaren wordt een plantspiegelbewerking toegepast.
In verband met de wildstand wordt ook
grote aandacht besteed aan de onderbegroeiïng; bovendien geeft dit veel breking
van de wind. Terwille van de produktie zul-

len daarom ook niet goed

groeiende

opstanden worden gekapt en vervangen
door potentieel goed groeiende populieren.
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Foto 5. Een

t

ha. groot rekreatiegebied, be-

plsnt met populieren en veel ondergroei is
aangelegd.

Dit alles heeft tot gevolg gehad dat er thans

I

18.000 bomen (overwegend populieren)

in het gebied voorkomen. Het

bevorderen van de wildstand. Met veel
'liefde' voor de beplantingen worden deze
begeleid, maar éên doel is tevens expliciet
duidelijk: het moet ook geld opbrengen.
Vandaar dat steeds wordt gelet op slecht
groeiende beplantingen en de oorzaken

plantverband is bij enkelrijige beplantingen vaak 5
à 6 m. Het meest voorkomende plantverband bij meerrijige beplantingen is 6 x 7 m
(foto 6). De totale oppervlakte aan de beplanting bedraag + 75 ha (+ 4,590 van de
landoppervlakte).
Een zeer fraai beeld in dicht plantverband
geeft een + 25 jarige oude laan, beplant
met 'Gelrica' (foto 7). Aardig is te vermelden dat deze kloon het ter plekke volgens
de theorie niet zo goed zou moeten doen.
Wat betreft de aangeplante soorten moet

daarvan.
Al met al een landschappelijk zeer fraai gebied (foto 8), waar ook een zeer interessant

worden opgemerkt dat 700/o bestaat uit

Dank is verschuldigd aan de heren Hart-

'Robusta' en 'Zeeland', die uitstekend

groeien op deze kleigronden.
Verder is in het begin nog 'Serotina' aange-

plant, die thans echter erg veel last heeft

van Marssonina en daarom spoedig

zal

worden geveld.

Daarnaast komen voor 'I 214', 'Spijk',
'Marilandica', 'Flevo' en de reeds eerder
genoemde 'Gelrica'. Enige wilg ('Liempde') komt voor, maar zal spoedig worden
gerooid in verband met de watermerkziekte.

De 'Spijk' en 'Flevo' komen voor in het
voor het publiek opengestelde bos. De Ma-

rilandica's staan rond de gebouwen.
De toegepaste onderbeplanting bestaat uit
hazelaar, es, esdoorn, veldesdoorn, els en
langs de randen wat meidoorn.
Besluit

Duidelijk is geworden dat de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen erin geslaagd is,
na het verdwijnen van de iep als beplanting
op kaden en bermen, in een periode van +
30 jaar door middel van populieren, weer
een duidelijke struktuur aan het gebied te
geven. Veel aandacht is ook besteed aan de
onderbegroeiing, o.a. in verband met het
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Foto 6. Plantverband bij meerrijiie beplantingen is 6 x 7 m. De onderbegroeiïng is.te'
ruggezet.

Foto

7.

Dicht plantverband met 'Gelrica'

landbouwbedrijf wordt uitgeoefend (+
1300 ha groot) naast mogelijkheden voor
rekreatie, waarvoor een t ha groot bosgebiedje is aangelegd; maar waar ook plannen zijn gerealiseerd voor een kompleet

verblijfsrekreatie-projekt met 200 rekreatiewoningen (t 17 ha) en nog een plan
voor een camping, annex jachthaven in studie is genomen (enige tientallen ha's.).

man en De Jongste die mij het gebied met al
zijn historie hebben laten zien.
Nu hoop ik maar dat ik ook de lezers van
dit blad iets daarvan heb overgebracht, met
name de rol die populieren (en wilgen) ook
hier weer hebben moeten spelen en met succes; dat zal iedere bezoeker (en lezer) moe-

ten

vaststellen.

.

Foto 8. Een landschappelijk
bied.

zeer

fraaí

ge-

