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Onze veenlandschappen

Veenontginningsstructuur

Wie op het veen woonde, woonde hoog.
Meters hoger dan nu. Veel boeren groeven hun veen voor eigen gebruik, vooral
in gebieden waar geen landsheerlijk
gezag was, bijvoorbeeld in Friesland en
het Noordhollandse West-Friesland. Het
leverde een landschap op met onregelmatige percelen.
Vanaf de vroege middeleeuwen is veen
ontgonnen om er landbouwgrond van
te maken. Zulke ontginningen hielden
alleen maar in dat men ontwaterde. Het
veen bleef liggen, behalve dan wat turfwinning voor eigen gebruik.
In de 10 e begonnen de commerciële ontginningen voor brandstof waaraan in de
steden behoefte was. Hout was tot dan
toe de belangrijkste brandstof geweest,
maar de bossen waren al in het begin

De Kamerikse Nessen
in Utrecht (links) en de
Doezummermieden
bij Surhuisterveen in
Noordoost-Friesland.
Foto’s Paul Paris Les Images

van de vroege middeleeuwen gesloopt,
men had dus andere brandstof nodig. De
plekken van commerciële ontginningen
gingen gepaard met kanalen, want waar
men het veen kon transporteren daar
kon men turf gaan winnen, het transport moest per schip gebeuren. Lastig te
ontginnen waren de moerasbossen van
Holland en Utrecht landinwaarts.
Om te voorkomen dat de rivieren steeds
weer over de moeraslanden stroomden,
sloot men onbelangrijke rivierarmen af.
Met dammen, dijken en kaden en afvoer
van water via nieuwe, lager gelegen
waterlopen, probeerde men de broeklanden droog te krijgen. Zo’n perceel werd
verkocht aan mensen die bereid waren tot
ontginning om er vervolgens een landbouwkundige bestemming aan te geven.
Daar waar systematisch werd ontgonnen
creëerde men eerst een ontginningsbasis
in de vorm van een weggetje. Daarlangs
bouwde men de boerderij, men maakte
sloten loodrecht op de ontginningsbasis
en vervolgens werd zo’n strook ontgonnen. Op deze wijze ontstonden in de
venen langgerekte dorpen en stroken met
brede sloten. Daar waar een groot gebied
heel regelmatig is verkaveld zijn grote
compagnieën aan het werk geweest. Daar
waar de percelen onregelmatiger zijn, is
er verveend voor eigen gebruik.

Cope-ontginningen

Pas echt systematisch en efficiënt ging
het er aan toe bij de cope-ontginningen
in het vooral uit laagveen bestaande veen
van Utrecht en Holland vanaf ongeveer
de 10 e eeuw. Cope is een overeenkomst
tussen een landsheer en de boeren om
gronden te ontginnen, maar ook de gronden zélf worden wel cope genoemd. In het
Land van Woerden zijn veel plaatsnamen
die eindigen op -kop, -schop, of -cop (zoals
Teckop, Oukoop, Gerverskop, Boeikop,
Benschop en Heikop), die alleen al door
hun naam hun oorsprong als copeontginning verraden. Maar niet altijd.
Boskoop bijvoorbeeld heeft geen copeontginningen.
De cope-ontginningen tussen 950 en 1300
zijn een fenomeen door de omvang, het
netwerk van dijken, sloten en weteringen, door de systematische aanpak en de
enorme inspanningen die zijn geleverd
om deze cultuurtechnisch complexe klus
te klaren.
Men zette strakke, rechtlijnige gebieden
uit. Overal lieten de graven van Holland
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en de bisschoppen van Utrecht stukken grond uitmeten en afpalen. Daarbij
werden de grenzen van de afzonderlijke ontginningseenheden vastgelegd.
Deze stukken grond werden vervolgens
aan groepen kolonisten onder gunstige
voorwaarden uitgegeven. De kolonisten
waren afkomstig uit de omgeving of
werden daar naartoe gelokt – naar men
beweert – door spannende buitenlandse
of fantasienamen die men aan de nieuwe
dorpen of buurtschappen gaf: Demmerik
(Denemarken), Spengen (Spanje), Kamerik, Kockengen (van Pays de Cocagne:
Luilekkerland). In een tempo van gemiddeld 2000 ha per jaar werd de wildernis
ontgonnen. Omstreeks 1300 was bijna het
hele veengebied al in cultuur gebracht.
De ontginning werd geleid door de
initiatiefnemer of locator, waarvan we
de naam soms nog kunnen herkennen.
Zo zou Teckop afgeleid zijn van Teke
of Taeke, en Gerverscop een verbastering zijn van Govert of Godfried. Bij de
cope-ontginningen koos men als ontginningsbasis een rivier of een gegraven
watergang en werd het te ontginnen
gebied volgens een bepaald principe
onderverdeeld in lange, rechte kavels.
Ook de voor- en achtergrens van de kavels
liggen evenwijdig aan elkaar. Meestal
werd een afstand van ongeveer 1250 meter aangehouden, maar er komen ook wel
eens andere maten voor. De boerderijen
werden op vaste afstanden van elkaar

Veervormige
verkaveling in polder
Zeevang ten noorden
van Purmerend.
Foto Paul Paris Les Images
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Onze veenlandschappen - Groningen

De veengebieden
Groningen
Centrale Woldgebied

Zo rond de 8e eeuw begonnen de bewoners
van de terpdorpen het zuidelijker gelegen
veen te ontginnen. In de loop der eeuwen
zijn deze ontginningen uitgestrekt tot
kilometers zuidwaarts. En nog steeds zijn
de patronen in het landschap te zien. Ondanks de forse ruilverkavelingen bezitten
sommige kleiboeren nog gronden ongewoon ver naar het zuiden van de provincie. Bij Ten Post ligt de grens tussen de in
blokken verkavelde gebieden in het noor-

den en de stroken als gevolg van de veenontginningen naar het zuiden. Duidelijk
verschillende landschappen. Vanuit de
terpdorpen aan het Reitdiep gebeurde
hetzelfde, evenals vanuit Leeuwarden
met dat verschil, dat de ontginning zich
daar oostwaarts begaf.
Het Centrale Woldgebied was een relatief hooggelegen hoogveengebied op een
kleibodem. Men sloeg aan het ontginnen
vanaf de 10 e eeuw, het maaiveld daalde
een paar meter en het werd er kletsnat.

Op veen staan geen
zware bomen, maar
daar waar zand- of
kleiruggen liggen,
doen ze het des te
beter. Zoals hier op
de Fraeylemaborg in
Slochteren. Slochteren
maakt deel uit van een
lint van groengeloverde
dorpen.
Foto Paul Paris Les Images

Men maakte hier en daar veenwierden,
zoals in Zuidwolde en Ellershuizen.
Daarna volgden dijken zoals de Wolddijk
en de Innersdijk en de Graauwe Dijk. Ook
hier schoven dorpen die te nat werden, op
naar hoger gebied. Dat begon al in de 11e
eeuw. Een heel lint van dorpen ontstond
van Siddeburen naar Kolham op een
zand/veenrug die aanvankelijk niet zichtbaar was, maar tevoorschijn kwam door
het dalende veen. De dekzandrug de Groenedijk bij Slochteren moet al eerder bewoond zijn geweest. In de omgeving zijn
nog plaatsen met –zand in hun naam.
Kenmerkend waren de houtsingels en de
opvallend grote boerderijen die getuigen
van welvaart in de tweede helft van de 19 e
eeuw. Opvallend zijn ook de open veldschuren en veel zware loofbomen.
De trekschuit voer hier vanaf 1660. Er
lopen drie diepen door dit gebied: Damsterdiep (1424), Winsumerdiep en het
Boterdiep (17e eeuw), aangelegd voor vervoer van zuivel.

Veenkoloniën en Westerwolde

De Veenkoloniën vallen op door hun
weidse uitzichten en eindeloze en rechte
wegen en vaarwegen. Wie uit het westen
komt, via het cultuurhistorisch oude,
doorwrochte zandlandschap van de
Hondsrug, of van het noorden met dat
grootschalige oude landbouwgebied, en
de Veenkoloniën induikt, zal de overgang
naar een abrupt totaal ander landschap
niet ontgaan.
Ten oosten van de hoge gronden van
de Hondsrug is na de laatste ijstijd een
gigantisch hoogveengebied ontstaan tot
een aaneengesloten veengebied van meer
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In het veengebied zijn
lage wierden aangelegd
om droog te kunnen
wonen in een gebied
dat van nature erg
nat was en bovendien
door maaivelddaling
steeds natter werd.
Veenterpjes werden
ook wel opgeworpen

voor tijdelijke
bewoning, bijvoorbeeld
vanwege hooiwinning,
beweiding of
ontginning. De
veenterpen in het
laagveengebied
ten noorden van
RoderwoldeLeutingewolde, langs

dan 300.000 hectare. Dit Bourtanger
veen was het grootste hoogveenmoeras
van Noordwest-Europa. Het Bargerveen
(4000 ha) is nog een restant hiervan. Het
veengebied wordt doorsneden door het
Schoonebekerdiep, de Runde, de Ruiten
Aa en de Pekel Aa. Hier en daar bevonden
zich veenmeren of meerstallen (zie pag. 24).
Vanaf omstreeks 1600 is hier turf gewonnen, maar het gebied moet al in de

de Matsloot wijzen
erop dat het gebied
al in de 12e eeuw was
bewoond. De lichte vlek
in het weiland is zo’n
veenterp.
Foto Paul Paris Les Images

De beroemde
weidse uitzichten
in de Groninger
Veenkoloniën.
Foto Paul Paris Les Images
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Veeteelt

Hooi: het mysterie van onze vloeiweiden

Foto Paul Paris Les Images
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Gras in moerassig heidegebied ontstaat niet
vanzelf en als het er wel groeit, is het niet
vanzelfsprekend dat het blijft, zoals op de
klei. Moeras is nat, maar gras houdt niet van
stilstaand water. Dus hoe tegenstrijdig het
ook lijkt, in sommige gebieden was bevloeiing van moerasgronden de enige manier om
er gras af te halen. Maar moerassen liggen
vlak, men maakte daarom reliëf. Bij de grote
rivieren legden de bewoners van het veen
kaden aan, waarmee het water werd om- en
afgeleid. De gebieden tussen kaden waar het
water langs werd geleid om het slib te laten
bezinken, heten loopkaden.
In gebieden waar men vee hield en goede
melk wilde voor boter en kaas, was zorgen
voor veel en goed eiwitrijk hooi belangrijk.
Grassen en zeggen gedijen op een kalkrijke
ondergrond, waar vervolgens ook stikstofbinders als klaver opduiken. En van die
stikstof profiteerden dan weer de planten in
de omgeving die daardoor eiwitten konden
produceren.
De boeren zochten dus naar beken met kalkrijk water. Om dit begeerde kalkrijke water
constant aan te voeren naar de gewenste
plekken, blijkt er door het hele land, vooral
in de zand- en veengebieden, een enorm
stelsel van met elkaar verknoopte beken
te liggen. Met een ongelooflijk raffinement
hebben onze voorouders de afvoer van de
beken geleid en min of meer onafhankelijk
daarvan ook de grondwaterstanden. De
beekbodems zijn afwisselend een stuk ver-

diept, dan weer is een hoogte uitgespaard,
vaak is fijn of juist grof zand aangebracht.
Op plaatsen waar het water de grond in
kon zakken is vaak leem ingeklopt. Alles om
de stroomsnelheid te regelen zodat men
’s zomers verzekerd was van water met
kalk en mineralen. Er liggen om deze reden
hele stelsels van stuwen, duikers, kades en
waterlopen in deze gebieden. De beken zijn
aan elkaar geknoopt, verbreed, versmald of
verhoogd. De vroegere bewoners kenden
hun grond. Helaas zijn, dankzij het huidige
machinale beheer, veel van deze beekbodems vergraven en daarmee is het systeem
verstoord.
Het gebruik van beken voor bevloeiing stamt
vooral van omstreeks 1000 – na een periode
van grote droogte – en hield plaatselijk aan
tot ongeveer 1950. Het resultaat was dat
men vaak driemaal kon hooien in een jaar.
Van bevloeid grasland kon men – naar verluid - de eerste snee hooi al rond begin april
halen. Bij onder meer Enschede werd ook
het stadswater bestemd voor de bevloeiing
wat veel en goed hooi opleverde.
U kunt ze herkennen die vloeiweiden, vooral
als u een beek onnatuurlijk hoog ziet stromen op een flank. Een beek ligt van nature
immers op het laagste punt. Een beek die
hoger ligt dan een heideveld is ook een teken
dat daar flink is ingegrepen, bijvoorbeeld
om een heideveld te bevloeien, zodat men
grasland kon creëren of behouden. Een
typisch signaal dat er iets is gebeurd met
het landschap is als de beekoevers niet in de
buitenbocht afkalven – zoals het normaal
gaat-, maar in de binnenbocht. Ze zijn namelijk geleid van kwelplek naar kwelplek en
juist daar kalven ze af.
Toen de vaarten belangrijk werden voor
het turftransport, werd het waterpeil in de
brongebieden verlaagd, wat niet een goede
combinatie was met de bevloeiingssystemen. Bovendien kwam er daardoor zuur
water op de bevloeiingsstelsels. Al in de
15e eeuw klaagde men daarover. Evenmin
geliefd waren de watermolens die op andere
momenten water nodig hadden dan de
boeren.
Maar toen toediening van kunstmest eenmaal een feit was, waren de bevloeiingsstelsels niet meer nodig en sloeg men hard aan
het afwateren, wat ons landschap sterk zou
veranderen. Wie wil zien hoe de bevloeiingsstelsels ook tegenwoordig functioneren,
moet naar Het Lankheet in Twente.

Kalkmoerassen in het
veen Overstromingen
lieten slib of klei
achter en dus kalk.
Kalkrijk water (kwel)
was er ook op de
overgang van hogere
zandgronden naar
het veenweidegebied.
Peilverschil geeft ook
kwel. Waar streken
zijn aangeduid met
-blek, -blik of –bleek
ligt waarschijnlijk kalk.
Rood blek betekent
dat er ijzer in de grond
zit. Helaas zijn er nog

weinig kalkmoerassen
in het veen over. Ze
zijn verdroogd en
verzuurd omdat door
peilingrepen het land
niet meer overstroomt.
De Moerkuilen bij de
Dommel is nu een
veenplasgebied, maar
was ooit een vloeiweide
met basenrijk veen.
Het veen verteerde en
de Moerkuilen werden
spaarbekken voor
de westelijk gelegen
vloeiweiden.
Foto Peredour

Vlees en eieren
Tot de 17e eeuw was hier veel ossenweiderij, wat alles te maken had met de
VOC waarvoor veel vlees nodig was op
de reizen van de schepen. De ossen uit
Denemarken die hier werden geweid en
geslacht, vulden de vleespotten van de
vertrekkende schepen. Op het hoogtepunt werden alleen al over land 50.000
ossen per jaar aangevoerd. De rest kwam
per boot. De meesten werden verkocht in
Holland, waar men de hoogste prijs betaalde, ruim 50% meer dan in het Duitse
Lübeck. Aan het eind van de 19 e eeuw exporteerden we veel vlees naar Engeland.
Melkvee ging naar België en Frankrijk
en Duitsland. De vraag was groter dan
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uit Waddinxveen, Moordrecht en
Zoetermeer, plaatsjes die veel vaarten en
sloten hadden zodat het transport ook
meteen goed geregeld was. Het beroep
van veenboer werd interessant, veen
leverde geld op.

Transport

Hier en daar moesten grote hoogteverschillen in waterstand worden overbrugd.
Het hoogteverschil tussen bijvoorbeeld
Roosendaal en Nieuwmoer is 15 meter.
Er wordt verondersteld dat hier om de
ongeveer 1000 m een stuw nodig was.
Soms kruiste een vaart een beekje. Men
maakte hier en daar houten aquaducten.
De vaarten werden gevoed door het water
uit het veen. In droge tijden moest men
efficiënt met het vaarwater omspringen.
Om zo min mogelijk waterverlies te hebben bij het schutten, vertrok men met een
hele groep boten tegelijk.

Vanaf de 16e eeuw gaat men turf
baggeren

Als huisbrandstof was turf onontbeerlijk
in de kleine ijstijd, de koude periode van
de 15e tot de 19 e eeuw. Vanaf de 16e eeuw
komt daar nog een factor bij, de expanderende steden. Men had meer turf nodig,
niet alleen om het warm te houden, maar
ook om de ovens, brouwerijen, distilleerderijen en kokerijen te laten draaien. Turf
maakte de industrialisatie in de Gouden
Eeuw (17e eeuw) mogelijk.
Vanaf ongeveer 1530 begon men daarom

Bolster, bonkveen, witveen,
grauwe turf of vale turf,
dalgrond
De bovenste laag van hoogveen, is bolster en is niet geschikt als brandstof.
Andere namen voor bolster zijn witveen,
of grauwveen of bonkveen. Daaronder zit
zwartveen dat prima brandt. Nadat de
zwartveenlaag eraf was, mengde men de
bolster met het bij het graven van wijken
en kanalen vrijgekomen zand waardoor,
gemengd met (stad)mest, redelijk vruchtbare grond ontstond, de zogenaamde
dalgronden. Dat gaf in de Veenkoloniën al
spoedig een goede aardappeloogst. Het
tweede jaar zaaide men dan vaak winterrogge, gemengd met klaver. Klaver brengt
namelijk veel stikstof in de grond. Het jaar
daarop konden er dan weer aardappelen
in.
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Turfwinning

ook onder het wateroppervlak veen te
winnen. Dit veenbaggeren, ook wel
slagturven, veentrekken of veenkloppen
genoemd, zou een fenomeen worden.
Door het baggeren ontstonden talloze
twee tot drie meter diepe petgaten. Het
gebeurde met een baggerbeugel. Het
opgebaggerde veen werd te drogen gelegd
en in turven gesneden op de daarvoor
bedoelde legakkers: smalle, langwerpige
stroken land die niet werden ontveend.
Als de turven waren gedroogd werden ze
vervoerd naar stad of dorp om als brandstof te dienen. Dit slagturven veroorzaakte een ravage in het landschap. Daar
waar eerder koeien graasden, mensen
woonden en graan groeide, ontstonden
nu grote veenplassen. Het land werd
kwetsbaar voor overstromingen waardoor
grote veenmeren ontstonden. De smalle
legakkers werden dikwijls ook nog weggegraven, of ze werden bij storm door de
golfslag weggeslagen, zodat de veenplassen een steeds grotere omvang kregen.
Zo heeft het Haarlemmermeer zich in
de 16e eeuw zelfs kunnen verenigen met
het Leidschemeer en het Spieringmeer,
waardoor een binnenzee ontstond die
steden als Haarlem, Leiden en Amsterdam bedreigde. In Noordwest-Utrecht
ontstonden op dezelfde wijze de grote
plassen, evenals in Friesland en de Kop
van Overijssel. Daarom vaardigden onder
meer de Utrechtse Staten verordeningen
uit dat verveners verplicht waren evenveel
land aan te maken als ze wegnamen, of

Foto Peredour

ze moesten het weggenomene vergoeden,
in de 18e eeuw soms tegen een bedrag van
300 gulden per morgen (0,8 ha). Stuiversgeld was een alternatief. Men betaalde
een stuiver per roede (3,37 meter in het
Sticht) veen.
Verveners moesten een strook van twaalf
meter langs dijken en wegen onverveend
laten. De legakkers, in Overijssel ribben
genoemd, mochten niet worden verveend
om te voorkomen dat er een grote waterplas zou ontstaan. Deze maatregelen werden echter slecht nageleefd en gehandhaafd. De belangen waren te groot.
Tot in de 20 e eeuw zijn veel van deze plassen drooggelegd om er weer landbouwgrond van te maken, maar water biedt
altijd verrassingen. Veel laaggelegen polders kregen onverwacht last van kwelwater vanuit de zandondergrond. Het bleek
dus niet overal goed te werken.

Vervening hoogveen

De veenmosturf uit de hoogveengebieden
was, meer dan laagveenturf, erg geschikt
als brandstof. Het had een relatief hoge
verbrandingswaarde, er kwamen weinig
asdeeltjes vrij bij de verbranding en het
gaf, in tegenstelling tot de zwavelrijke
laagveenturf, weinig stank. Bovendien
waren er weinig stammen en stronken
(kienhout) in aanwezig.

Bewoners vonden dit veenmosveen de
fijnste turf om te winnen, met een
beetje goed weer waren de turven in acht
dagen droog. Men stak vooral op min
of meer droge plekken, dan was binnen
een paar jaar de mos weer aangegroeid.
Een familie verstookte zo’n vijf are per
winter. Dopheide werd ook wel gebruikt
als brandstof, maar niet van harte. Het
groeit ook op venige grond, maar het
brandde niet goed. En waar deze heiturven waren gestoken, bleef het drassig. Plaggen van veenmos daarentegen,
vermengd met dopheide was wel goede
brandstof, de kachel bleef er een hele
nacht op doorbranden. Veenmot in de kachel was ook prima. Het wakkert het vuur
aan. Wie graag het vuur aan de gang
hield gedurende de nacht, gooide er een
schep van deze bonkaarde bij. Bonkaarde
was overigens ook goed materiaal om
weilanden mee te egaliseren.
Berucht in deze gebieden waren de veenbranden. In brand geraakt veen was heel
moeilijk te blussen omdat het ondergronds voortwoekert. Men trachtte het
vuur te doven met zand en anders was het
wachten op een flinke regenperiode, zo’n
brand kon dus weken, soms maanden,
duren.

Veenbrand bij Emmen
rond 1920.
Fotograaf onbekend
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Afscheidingen

de al bestaande aangelegd. Zo ontstond
een dubbele kade met een greppel of
wetering in het midden. Op die manier
kon elke ontginning zijn eigen kade
onderhouden en hield men de controle
in eigen hand: de watersystemen bleven
gescheiden.

Kades
Dammerkade in de
Ankeveense Plassen,
vroeger de grens tussen

In de oude ontginningen in het laagveengebied liggen een aantal verschillende
vormen van kades: houtkades, landscheidingen en tiendwegen. Andere namen die
voorkomen zijn polderkade, achterdichting, achterkade, achterrugge, lansing,
landseinde, wijzend, wuiver en zuwe.
Meestal loopt er een pad over de kade.
De kaden zijn tamelijk laag met meestal
aan een of beide kanten een wetering. Ze
fungeren als waterscheidingen. Dankzij de kade hoefde er geen water uit de
woeste gebieden te worden afgevoerd via
de ontginning.
Achterkaden zijn waarschijnlijk net zo oud
als de ontginning en zullen dus grotendeels stammen uit de late middeleeuwen.
Deze kaden vormden zelf weer de basis
voor een nieuwe ontginning. Kwam die
ontginning van een andere kant, dan
werd soms een nieuwe achterkade tegen
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de provincies Utrecht
en Noord-Holland.
Foto Paul Paris Les Images

De kades geven inzicht in de ontginningsgeschiedenis en het vroege gebruik.
Door hun waterscheidende functie zijn ze
verbonden met sloten, vlieten en de later
aangelegde boezems en molens.
Onverhard gebleven tiendwegen, houtkaden en landscheidingen zijn het meest
oorspronkelijk, maar er zijn er nog maar
weinig van over. Sommige zijn bij het
land getrokken, of door verwaarlozing
veel smaller geworden, of ze zijn doorgebroken, of afgekalfd door een turfafgraving. Enkele zijn inmiddels geasfalteerd,
daar rijden nu auto’s over.
Landscheidingen geven de achtergrens aan
tussen twee laagveen-ontginningen en
werden vaak de grenzen tussen waterschappen. Ze stammen uit de middeleeuwen. De bekendste is die tussen
Delfland en Schieland. Landscheidingen
zijn van oudsher beplant met bomen. Uit
oude gegevens blijkt dat er vroeger vaak
conflicten waren over beweiding van dit
soort scheidingen. Dat doet vermoeden
dat er toen geen bomen op stonden, of
misschien alleen knotbomen.

Kades worden nu veel
benut voor recreatie:
fietsers en wandelaars.
Een mooie manier

om in het veengebied
door te dringen. Om
ze stevig te houden
worden kades beplant

met vooral els en wilg
en vervolgens goed
bijgehouden.
Foto Peredour

Houtkades zijn waterkeringen op de grens
van twee ontginningsblokken. Ze zijn
aangelegd op plaatsen waar een grens

Soorten – Heel geschikt zijn: iep, es, zwarte
els, hazelnoot, en wilg (vooral de bittere,
grauwe en de katwilg) vuilboom, gewone vlier,
sleedoorn, Gelderse roos en lijsterbes.
Plant er geen populieren en eiken op, tenzij
in geknotte vorm. Als regel werd het hout op
de houtkaden als hakhout beheerd. Zeker in
de Krimpenerwaard zijn de kaden te zwak om
een opgaande boom vast te houden, want als
die met een storm omgaat neemt hij een deel
van het kadelichaam mee en brengt daarmee
de waterhuishouding in het ongerede. In de
Alblasserwaardse gronden, vermengd met klei,
komen wel opgaande bomen voor op de kades.
Spar, linde en kastanje kunnen er niet op, want
zij wortelen te ondiep. Opvallend is dat ze wisselend zijn beplant. De ene boer koos voor lage
knotes, de ander voor iets hogere knotwilgen,
en sommigen dragen helemaal geen hout, daar
ligt alleen een grasmat op.

linksboven:
Kade die dringend toe
is aan onderhoud.
Foto Peredour

rechtsboven:
Onbeplante kade,
gebruikt als hooiland.
Foto Peredour

moest worden getrokken tussen twee
dorpsgebieden waarvan de ontginners
elkaar, komend uit verschillende richtingen, waren genaderd. Soms ook dienden
ze als achtergrens van een ontginning en
werd de kade opgeworpen om het water
uit het nog niet ontgonnen veenland te
keren. De brede veenkade raakte spontaan begroeid of werd ingeplant met
bomen en struiken, die door de boeren
werden gebruikt als geriefhout. Houtkades dateren over het algemeen uit de 11e of
12e eeuw en werden benut voor houtteelt.
Juist in het veen was er immers altijd
grote behoefte aan hout: voor paaltjes,
voor oeverbescherming, voor steigers,
als afscheiding om luwte te creëren in
dit open land, voor bonenstaken, en voor
brandhout. En aangezien bos schaars
was, werd elk plekje dat niet noodzakelijk
was voor wei- of hooiland, benut om bos
op te zetten. Zo’n houtkade is dus een met
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Bloemen, Planten en sierheesters

Sleutelbloem (Primula)
vollegrond – kamerplant
Sierplant – perkplant
Primula’s worden gezaaid. Houd de
grond vochtig, maar niet nat. Veenmos
is een goede bedekking omdat die de
verdamping reduceert. Weinig mest geven. Vermenigvuldigen door scheuren of
stekken. Wie besluit tot scheuren moet
de moederplant aanaarden (zie pag. 301)
in zand of veenmos, zodat zijscheuten
ontstaan. Zet de kleine nakomelingetjes
vervolgens in turfmolm. Stekken moeten in scherp zand worden gezet.

En de kamerplanten die
steevaste onze huiskamers
sierden

grond en u krijgt vanzelf een nieuwe
plant.

Wouw (Reseda luteola)

Violier.

Spirea (Astilbe)
vollegrond
Wilde bloem – snijbloem
Typisch veenplant die langs de slootkant hoort, maar het ook goed doet in
tuinen, mits op veengrond. Makkelijke
snijbloem. Veel kleuren. Wie ze wil vermeerderen, kan ze het beste scheuren
(zie pag. 301).

vollegrond – perkplant
Snijbloem
De wouw was een populaire, geurende
bloem en ook een geliefde verfplant.
De wouw is vanaf de 18e eeuw veel
verbouwd rond de Oost-Vlaamse stad
Aalst. Wouw bevat kleurstoffen die
geschikt zijn als gele verfstof. De grootste concentraties bevinden zich in de
toppen van de spruiten en in de zaden.
Voor de verfwinning werd de Wouw
eerst in water gekookt met oude urine
om het uittrekken van de verfstoffen te
bevorderen. De wouw trekt veel bijen, ze
verspreiden vooral ’s avonds een intense

geur. Het zijn dankbare snijbloemen die
ook uitstekend gedroogd kunnen worden. Geef de reseda’s ieder jaar een ander plekje op voedselrijke, kalkhoudende
grond. Vanaf half april breed uitzaaien
in de openlucht, maar wanneer u ze binnen voorkweekt, ontstaan er bijzonder
sterke planten.

Hertshoorn

En dan zijn er natuurlijk
Erwtje

Stokroos (Alcea rosea)

Van boven naar beneden:
Sleutelbloem.
Spirea.
Stokroos.
Vlijtig liesje.
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vollegrond
Sierplant
Tweejarigen zijn tegenwoordig niet zo
populair. Eenjarigen wel. Van eenjarigen
heb je immers meteen bloei. Er is altijd
vraag naar: eerst in het voorjaar, daarna
in augustus als de oude planten de vakantieperiode slecht zijn doorgekomen.
Toch verdienen de tweejarigen het weer
in ere te worden hersteld. Het zijn vaak
zomerbloeiers, wat ook de tegenwoordige zieltogende bijenstand weer leven
in kan blazen.
De stokroos is zo’n tweejarige. Ze bloeit
in de zomer van juni tot augustus met
lange bloemstengels van 1-3 m hoog.
Tijdens de bloei trekt de plant bijen en
hommels aan. Opkweken van stokrozen kan door middel van zaad dat aan
het einde van de zomer rijp is en direct
gezaaid kan worden. Zaaien kan ook
in de opvolgende lente, maar de plant
vormt dat jaar alleen blad en zal pas
het volgende jaar bloeien. De stokroos
kan ook zichzelf uitzaaien. Zaait men
de stokroos aan het einde van de zomer
dan kan de plant het jaar daarop in bloei
staan, maar dat is afhankelijk van het
weer, het kan ook een jaar langer duren.
De stokroos vormt na de bloei naast de
oude rozet nieuwe uitlopers. De oude
stengel moet worden afgeknipt, anders
kost die de plant te veel energie.

Zinnia
Vrouwentong.

Violier (Matthiola incana)

Pantoffelplant
Wilde bloemen

vollegrond – perkplant
Sierplant
De violier was dé bloeier voor in de tuin
de laatste eeuwen. Ze horen echt in onze
tuinen. U kunt ze makkelijk zaaien in het
voorjaar in een kamerkasje. Ze hebben
een voorkeur voor goed doorlatende
zand- of lichte kleigrond, en een zonnige
standplaats.

Lupine
Colleus

Vlijtig liesje (Impatiens
walleriana)
kuipplant – vollegrond – perkplant
Sierplant
Vlijtige liesjes werden in januari gezaaid
en in mei buiten gezet. Een eindeloze
bloeier, dus geliefd voor bloembakken.

Phlox

Vergeetmijnietje
Chinees lantaarntje

Vrouwentong (Sansevieria)
kas – kamerplant
Sierplant
De sansevieria is een oeroude plant die
vroeger bij oude mensen zeer populair
was. Ieder had er een. Sanseveria geeft
veel zuurstof af. Deze plant vraagt nauwelijks onderhoud en weinig licht. Geef
af en toe wat water. Ieder blad staat op
een wortelstok, dus voor de vermeerdering: steek een blad met wortel in de

Dahlia

Hebe

Begonia
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Bomen en bosjes

Landschapselementen in de veengebieden

Zomer- of winterkooi
Vaak werd gebruikgemaakt van natuurlijke waterplas zoals een kreek, een
meer, een wiel, petgaten of legakkers. De
andere zijn gegraven met de schop, maar
dan werd wel vaak een sloot als middelpunt genomen. Afhankelijk van het gebied
zijn er zomerkooien en winterkooien. Die
keuze wordt bepaald door de eendensoorten die zich in het gebied ophouden,
wat weer het gevolg is van de trekroute
waarin het gebied zich bevindt. Het is
dus niet zo dat alle kooien in een gebied
min of meer dezelfde eenden vangen.
Zo’n winterkooi vangt van november tot
april. Een zomerkooi van april tot november, dus daarop wordt het beheer van de
kooi aangepast. Een ander onderscheid:
eendenkooien en blauwgoedkooien. De
eendenkooi bestaat voor meer dan de
helft uit wilde eenden. De blauwgoedkooi
bevat voor het merendeel smient, wintertaling, slobeend, krakeend en pijlstaart,
alhoewel er ook smientenkooien zijn en
talingkooien. De Nederlandse kooien variëren in oppervlakte van 1 tot 716 hectare.
Gemiddeld waren ze 2 hectare groot met
een plas van ongeveer ¾ hectare en hadden ze vier vangpijpen.

kooi in het vizier hadden werden dus ’s
nachts op hun slaapplaats afgeschoten of
in een klem gelokt. Kraaien zijn enorme
eierenrovers, dus ook die konden rekenen
op afschot. Of op gifeieren. Bunzingen,
wezels, hermelijnen en otters werden
gevangen. Om reigers en aalscholvers te
ontmoedigen werden de takken met hun
nesten vaak afgezaagd.

Oogst – Een eendenkooi is een oer-Hollands
element, een oase van rust. Wie een eendenkooi maakt, is verzekerd van een hoop eenden
en van een prachtig bos met plas. En wie van
eendeneieren houdt, kan hier zijn gang gaan.
De banketbakkers namen ze vroeger graag af
omdat ze gelere cakes opleveren. Eenden uit
de eendenkooi zijn ook gewild, want de eend
bevat geen hagel.

Streekverschillen

Voer

De eenden werden gevoerd met graan,
soms met kroos, en ook wel met hennepzaad. Soms werd het hennepzaad
gemengd met boekweitzaad, wat in
Vlaanderen werd aanbevolen in tijden
van vorst. Dit blijft langer drijven, zodat
de eenden dan meer rondscharrelden en
het water open bleef. Sommige kooikers
die het goed met hun eenden voor hadden
doopten boekweitzaad in honing of kookten het in stroop. Eenden zijn er verzot
op. Geplet haver was ook een mogelijkheid. Het voordeel is dat het blijft drijven
op water. Gemalen eikels was noodrantsoen.

Foto A. de Graaf

Gespuis

Op roofvogels zat een kooiker niet te
wachten. Boomvalken en haviken die de

Foto Eendenkooistichting

Iedere streek heeft een ander soort pijpen
qua kromming. Ook de overdekking verschilt. Soms rond, soms recht, soms helemaal overdekt met groeiende wilgen soms
met dood hout. De Hollandse, Texelse en
Zeeuwse hebben schermpijpen van 35-45
meter en 3 tot 5 meter breed. De oeverbeschoeiing is gemaakt van gevlochten wilgen tot ongeveer een halve meter boven
maaiveld. Gelderse en Brabantse kooien
hebben 50 tot 100 meter lange schermpijpen van 5 tot 9 meter breed en overdekt
met gebogen wilgentakken waaroverheen
het net ligt. Tegenwoordig wordt in plaats
van wilgenhout, ook wel lariks gebruikt
omdat dat minder snel rot. De Friese hebben een langematpijp met meestal lange
aaneengesloten schermen. De pijp is vrij
kort: 25 tot 30 meter, de breedte 5 meter.
De plas is meestal omgeven door een aarden wal. De Overijsselse heeft vangpijpen
met rietschermen van 25 tot 50 meter en
4 tot 6 meter breed. De liggers over de pijpen worden afgedekt met takken en blad,
zodat het licht aan de uiteinde gloort.

Wilde eenden vroeger en nu
De wilde eenden van nu zijn vaak bastaards. De echte wilde eend is groot, de
woerd heeft een groene snavel, het eendje
een bruine, maar een wilde eend met een
oranje snavel is een soepeend.

Mogelijkheden om een
eendenkooi te beginnen
Wie een eendenkooi wil beginnen, moet dit
aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken. Wie eenden wil vangen heeft
de plicht de kooiplas, de vangpijpen en het
bos goed te onderhouden. De eendenkooi
en de kooiker moeten aan wettelijk vastgelegde regels voldoen. Alleen geregistreerde
kooien mogen nog vangen voor de bout.
Wie een kooi wil voor wetenschappelijk
onderzoek heeft andere vergunningen
nodig. Om de stilte te garanderen is er het
afpalingsrecht, wat betekent dat er in een
strook rondom de kooi niets mag gebeuren
wat de eenden verstoort.

Andere eendenvangmethodes
Een andere manier van eenden vangen was
als volgt. Er werd een paal in de bodem
geslagen, waarbij er een stukje boven de
waterlijn uitkwam. Daarop werd een steen
gelegd met een lijn en een dobber. Aan het
eind van de lijn zat aas. Als de eend dat
inslikte viel de steen eraf, de eend werd
onder water getrokken en verdronk. De
buit viel vervolgens op te sporen door de
dobber te zoeken. Deze niet erg aardige
methode werd legangeln genoemd.
Kwettelen deed men met duikeenden. Dat
ging met netten die een halve meter onder
het wateroppervlak stonden uitgespannen.
En dan waren er natuurlijk de slagnetten,
ofwel het vangen met de lange lijnen. De
netten lagen in 25 cm diep water. Vanuit
een verborgen rieten hutje werden de netten binnengehaald. Zo kon men langs de
kust bij harde wind 50 tot 80 eenden per
nacht binnenhalen.

Soorten – Krenten- en essenstruiken, besdragers als lijsterbes, vlier en meidoorn. Bomen als
tamme kastanje (hoogveen), eik, beuk, en vlier.
En wintergroene struiken als hulst.
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Landbouw en Water

Landschapselementen in de veengebieden

Aanleg en onderhoud – Sloten moeten worden
geschoond, dus van waterplanten worden
bevrijd en worden gebaggerd zodat ze op
diepte blijven. Te veel bagger op de slootbodem
veroorzaakt een dode sloot met algen. Valt de
sloot onder schouwplicht van het waterschap
dan is men verplicht de sloot schoon en op
diepte te houden. Bagger niet bij vorst, daar
hebben de dieren van te lijden. De beste tijd
voor schonen is september-oktober. De meeste
planten zijn dan uitgebloeid en de kikkers zijn
nog niet in de modder gekropen. De vissen zijn
dan niet erg actief, maar wel actief genoeg
om te kunnen vluchten. Bij doodlopende
sloten kunt u het beste richting het open einde
werken. Voorkom dat de voedselrijke bagger op
de kant belandt, want dat geeft weinig kans
op een gevarieerde vegetatie. In veengebieden moet het schonen om de drie tot vijf jaar
gebeuren. Voorkom mest in het water, want
dat geeft kroos en alg. En bestrijdingsmiddelen
moeten natuurlijk ook niet in oppervlaktewater belanden. Een rand met hoge vegetatie
naast de sloot vangt veel bestrijdingsmiddelen
weg.
Laat bij het baggeren een laagje bagger zitten
en laat wat oeverplanten staan. Zorg dat er
minstens 60 cm water in de sloten staat. Hoe
rijker de begroeiing, hoe groter de kans op
vissen. Voor de meeste soorten geldt dat een
bedekking van twintig tot dertig procent met
water- en oeverplanten, voldoende is. Snoek
wil echter meer vegetatie. Voor het paaien zijn
begroeide plekken met een diepte van 10 tot 50
cm nodig. Handhaaf daar de rust tussen maart
en oktober. Gebiedsvreemd, voedselrijk water
kunt u tegenhouden met een stuw of dam. Voor
een schut in een binnensloot is geen vergunning nodig. Het beste kunt u een halfhoge
dam maken met in het midden een gebogen
kunststofpijp met draaibaar uiteinde om het
peil te regelen. Muskusratten vallen te weren
met snoeihout aan weerszijden.
Zorg ook voor verbindingen met andere wateren. Stuwen zijn door dieren te overbruggen
door in de buizen kokosmatjes te leggen. Dan
kunnen paling en stekelbaars zo’n stuw passeren. Duikers moeten een diameter van meer
dan 50 cm hebben. Zijn ze kleiner dan gaat
de vis er niet door. Belangrijk is dat vissen het
licht aan de andere kant van de duiker moeten
zien. Houd de duikers kort, houd gebiedseigen
water vast, en maak helofytenfilters die het
water schoon houden (zie pag. 245).
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Oogst – Bij sloten baggeren komt in deze
gebieden natuurlijk vaak turf naar boven.
Laat dit drogen volgens het procedé baggelturf
(zie pag. 128), dan heb je er wat aan. Verder
zijn sloten belangrijk voor afwatering en
natuur.
Foto’s Peredour

Sloten dempen
Sloten dempen is niet zonder risico. Ze vormen onderdeel van een systeem en laten
zich niet zomaar droogleggen. In woonwijken zie je soms vervelende gevolgen van
brute demping, zulke gebieden blijven nat.
Een sloot dempen in veengebied is niet
een kwestie van wat grond en puin erin.
De sloot verdwijnt dan namelijk niet,
maar blijft een natte, lage plek in het land.
Tegelijkertijd blokkeert zo’n methode
de natuurlijke waterdynamiek, zodat de
omgeving verdroogt en nog meer inklinkt
dan al vanzelf gebeurt. Check dus de al gedempte tussensloten op puin en zo ja, haal
het puin weg en vul op met takkenbossen.
Die fungeren namelijk als een soort kurk,
terwijl door puin het maaiveld extra daalt
en steeds nattere plekken zal geven.
Ga bij het dempen van sloten als volgt te
werk: leg de sloot droog door afdamming
met planken, opgevuld met takkenbossen. Zet vervolgens om de vijf meter een
paal in de sloot, span er een touw tussen,
en vul de sloot op met takkenbossen die in
de lengte moeten liggen. Het touw zet de
takkenbossen wat vast. Opvullen met bagger, en zo ver ophogen dat dit 30 cm boven
maaiveld gaat uitsteken. Na een zomer is
het vervolgens tot op maaiveldhoogte gezakt, soms iets lager. Ga er die zomer nog
een paar keer met de hark overheen om de
veenresten te verdelen. Breng in de nazomer een laag zand aan en zaai graszaad in.

In de Nederlandse
zoete binnenwateren
zwemmen ongeveer
vijfenveertig soorten
vis. Ze ontbreken
alleen in sterk vervuild,

zuurstofarm of zuur
water. Alleen de
hondsvis zwemt dan
nog in de Brabantse
zure veensloten.

Met zo’n pijp valt
heel gemakkelijk
de waterstand te
beïnvloeden. Omhoog
draaien als u de
instroom wilt stoppen.

Krabbescheer groeit
aan de luwe zijde van
wateren met een
waterdiepte van 50 tot
150 cm. In de winter
rust de plant op de
bodem. In Nederland
vind je het in wateren

met een ondergrond
van veen en een beetje
klei. De krabbescheer
hoort in een landschap
met moeras. Wie
krabbescheer wil moet
plantjes uitzetten op
1 tot 2 m uitelkaar.

Kies een sloot of plas
met schoon water.
Gaan ze dood, probeer
het dan niet nog een
keer want dan zijn
de omstandigheden
waarschijnlijk niet
goed.

Goede smaak aan de
vis
Vis uit veenwater
smaakt algauw naar
bagger. Om dat op
te lossen is een bun
handig. Een bun is in
feite een opslagkist
die in het water hangt.
De gevangen vis die
hierin rondzwemt,

schoon. Zo’n bun
hangt aan vier palen
en bevindt zich direct
onder de waterspiegel,
ver genoeg van de
kant dat anderen er
niet gemakkelijk bij
kunnen komen. Neem
populierenhouten
palen en zet ze vast
op de kleef, dan zullen
ze niet zomaar meer
losschieten. Een bun

is rechthoekig, dus
heeft twee lange
kanten en twee korte.
De korte kanten
wijzen naar de oevers.
Maak duimdikke
gaten in de lange
kanten, tussenafstand
ongeveer 10 cm, zodat
er in feite op iedere 5
cm een gat zit voor de
doorstroming.

Koegrachten- laantjes gronddammen
In graslanden, vooral waar wat reliëf is,
liggen vaak greppeltjes, in het zuiden ook
wel laantjes genoemd. Het water werd
afgevoerd naar de sloot, koegrachten genoemd. Deze koegrachten waren 1 tot 2 m
breed en bevatten zo’n 30 cm water in de
zomer en 150 cm in de winter. Een laantje
was 30 cm tot een meter breed, de afstand
ertussen varieerde van 10 tot 15 m. De laantjes werden veel bezocht door vis die hier
graag paaide. De laantjes werden gemaaid
in de hooitijd en van tijd tot tijd ging er een
eenscharige ploeg door. De afgelopen jaren
zijn veel van deze greppeltjes gedempt.
Om de koeien de gelegenheid te geven het
ruige veengebied in te trekken, maakte
men gronddammen, zodat ze de slootjes
konden passeren.

spoelt in ongeveer
twee weken vanzelf
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Vergeten landschapselementen

				Vergeten landschapselementen

Niet meer
gebruikt,
wel te
beschermen
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Veenwerkershuisje bij Hollandscheveld
Foto Peredour
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Teelt en oogst van bomen en heesters van het veenland

Van de bessen van de gele kornoelje
kan wijn worden gemaakt en sap en
compote. Zuid-Limburg is de natuurlijke
noordgrens van de soort, maar hij wordt
geregeld daarbuiten aangeplant, als
sierstruik of boom.

Krentenboom
De Amerikaanse krentenboom (Amelanchier lamarkii) is een roosachtige
en komt veel voor in houtwallen, als
randbeplanting en in tuinen. Ze vallen
gemakkelijk te zaaien.
Oogst van de krent De boom geeft in juni
eetbare krenten, maar helaas zijn de
vogels ons altijd voor. Doe er een net
overheen als u krenten wilt oogsten.
Mooie boom of struik met vele gedaanten gedurende de seizoenen.

Lijsterbes
De lijsterbes (Sorbus aucuparia) is een
roosachtige, net als de appel. De vruchten zijn geen bessen, maar een soort
miniatuurappeltjes. Kan 20 m hoog
worden. Lijsterbessen zie je meestal
solitair of in een wal. Het zijn dankbare
bomen om bijvoorbeeld eiken snel te laten groeien, omdat ze een los bladerdek
hebben. Worden prachtige bomen op
het veen. Gemakkelijke boom die kan
worden gezaaid of gestekt.
Oogst van de lijsterbes Het hout van de
lijsterbes is tamelijk hard, maar ook
buigzaam en elastisch, en gaat vrij snel
kapot. Schors en loof bevatten een hoog
gehalte aan looistof. Van rijpe lijsterbessen kan jam gemaakt worden. Deze is
echter bitter. De bessen even invriezen,
want dan zijn ze minder zuur, bitter
en hard. Van de lijsterbes valt een zure
compote te maken, mits de bessen een
halve dag zijn geweekt in verdunde
azijn. Lijsterbeswijn kan ook. Vogels,
vooral de lijster, zijn dol op de lijsterbes.
In de boom wordt veel gebroed. De
wetenschappelijke naam Aucuparia
komt van het Latijnse woord aucupor
(vogelvangst). Er werden namelijk veel
vogels gevangen bij dat soort bomen.
In Friesland werd lijsterbes gebruikt als
bindmateriaal. De twijgen zijn geschikt
voor oeverbeschoeiing. De geroosterde
bessen leveren een koffiesurrogaat. Verder trekken de bloemen in de zomer veel
insecten en vooral veel wespen aan die
op het menu staan van veel vinken.

Linde
Lindes, de zomerlinde (Tilia platyphyllos) en de winterlinde (Tilia cordata)
en de kruising ervan, de zogenaamde

Hollandse linde (Tilia × europaea), zijn
eigenlijk nooit geplant voor het hout.
Het zijn bomen die flankeren. Een laan,
een plein, een speciaal punt, zoals een
kapelletje bijvoorbeeld, of in een rij voor
de gevel. Lindes kunnen erg oud worden.
Naar verluid zijn sommige duizend jaar
oud, maar de oudste Nederlandse linde
met een omtrek van 8 m dateert waarschijnlijk uit circa 1600.
Lindehakhoutstoven met een omtrek
van 19 tot 25 m zouden tussen de 1300
en 1900 jaar oud moeten zijn, maar komen in ons land voor zover bekend niet
voor. Inheemse lindes zijn zeldzaam,
vooral de zomerlinde. Duizenden jaren
lang bestonden onze bossen voor een
groot deel uit linde, maar ze hebben een
voorkeur voor dezelfde locaties als de
boeren en dus moest de linde plaatsmaken. In de 16e eeuw moeten in ons land
in de Haarlemmerhout grote lindekwekerijen zijn geweest waarvan de lindes
werden verkocht aan o.a. de Baltische
Staten, Duitsland, Zweden en Engeland.
De linde is heel bruikbaar voor allerlei
toepassingen. Als leiboom, balustradeboom, gedenkboom, laanboom, voor
een haag, in een bos, of in de bosrand.
Ze kunnen 35 m hoog worden. Wie
identieke bomen wil, moet enten met
de gewenste historische cultivar.
Aanleg en beheer Lindes verdragen veel
schaduw en aarden goed op allerlei
grondsoorten. De planttijd is bij voorkeur november. Oude lindes verjongen
zich doordat in de stam een nieuwe
boom groeit. De wortels vormen zich
dan in de boom zelf. Verder vallen lindes
te vermeerderen door zaaien, of door
een stek van de wortels, bijvoorbeeld
van de ondergroei. Deze een beetje beschadigen voor u ze plant, dat activeert
de groei.
Zorg bij de linde voor een even aantal zijtakken. Dat houdt de boom in
evenwicht want hij wortelt heel oppervlakkig. Een oneven aantal zijtakken
is echter nodig als u een vormboom
maakt van de linde: een balustradelinde, prieellinde etc. (Zie Oogst van de
Zandlandschappen of Oogst van Rivieren en
Kust). Als de boom veel bloesem maakt,
weinig nieuwe scheuten heeft en veel
oud hout dan is er grote kans op een
zieke boom. Een linde kan dan zomaar
omvallen. Een linde heeft de neiging tot
veel ondergroei. Niet elk jaar helemaal
terugknippen, maar steeds een paar
twijgen laten staan. Deze 5 cm terugzetten omstreeks 21 juni. Alle energie gaat
dan in deze twijgen zitten en de rest van

Bomen en struiken van het veenland

sem. Ze maken er witte honing van.
Door hun dichte bladerdek zijn lindes
geliefde leibomen die de zon uit het huis
houden.
De linde staat vaak solitair als bakenboom, gedenkboom of centraal punt op
een plein.
Plant veel lindes! Ze laten zich gemakkelijk snoeien in alle gewenste vormen,
passen in vrijwel alle landschapselementen en verrichten ook goed werk in een
eikenbos. Ze voorkomen dat de eiken op
lage hoogte zijtakken gaan maken.
Nadeel van de linde is dat luizen er gek
op zijn. Vooral op de kleinbladige soort.

Meidoorn

Ongeknot kunnen lindes grote bomen
worden.

Waarschijnlijk is dit een zogenaamd
boomboeket: meerdere lindes dicht tegen
elkaar geplant die uitgroeiden tot één
boom.

van boven naar beneden:
Krentenboom.
Lijsterbessen zie je veel in het hoogveen
waar ze volle kruinen ontwikkelen.
Lijsterbes.
Geknotte linde op het dorpsplein van
Bourtange.

Meidoornbessen in september.
Foto reestdal.nl
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de groei stopt geleidelijk zodat met eens
in de drie jaar kan worden volstaan, mits
deze snoeiwijze wordt volgehouden.
Oogst van de linde Lindehout is niet
speciaal in aanzien. Het is zacht en werd
daarom hoofdzakelijk toegepast voor
speelgoed en letters, broodplanken en
muziekinstrumenten. Maar ook voor
tuingereedschap, omdat lindehout geen
blaren geeft. Van lindenhout werden
ook fluitjes gemaakt. Neem een lindentak, snijd een stuk tussen de ogen af,
bekloppen met een stomp voorwerp zodat je het binnenhout eruit kunt halen.
Aan de voorkant komt de fluitopening,
daarna het binnenhout weer in de bast
steken.
Lindebast werd veel gebruikt als bindmateriaal. Men legde de stam een tijd
in het water dan viel de bast er na een
poosje makkelijk af te schillen.
Linde geeft goed houtskool. De sterke
bast werd veel gebruikt als bindmateriaal. Men maakte er onder meer
scheepstouw van. Aan de meeste
bomen worden wel magische krachten
toegekend, maar de symboliek van een
linde is extreem en daarom vermelden
we het hier toch maar even. De linde is
een liefdesboom, er worden religieuze
krachten aan toegekend en de boom is
het symbool van vruchtbaarheid. Van
lindebloesem kan men thee trekken.
Bijen houden ook erg van de lindebloe-

Knotlindes kwamen veel voor in
Drenthe. De zomerlinde komt
nauwelijks voor ten noorden van de
grote rivieren. Bij Ter Apel staat een
17e-eeuwse winterlinde.

De meidoorn wordt ook wel hagedoorn
genoemd omdat hij eeuwenlang als
haagboom werd toegepast, alhoewel
het ook een ongeveer 8 m hoge boom
kan worden als hij met rust wordt
gelaten. In veel boerentuinen staat zo’n
solitaire, meestal roodbloeiende meidoorn. Een meidoorn is een roosachtige.
Op zandgronden staan vooral tweestijlige meidoorns, die wat grotere pitten
hebben dan de eenstijlige van de natte
en kalkrijke gebieden. Meidoorns worden erg oud, ze kunnen eeuwen mee.
Vanwege deze eigenschap en de doorns
is het een geliefde soort voor heggen
en fortificaties. De laatste jaren is de
meidoorn echter niet populair omdat hij
bacterievuur zou overbrengen op appelbomen. Inmiddels lijkt dat mee te vallen,
maar wel even opletten en eventueel
voorkomen dat ze gaan bloeien.
Er komen hier voornamelijk drie
meidoornsoorten voor: de tweestijlige
meidoorn, met bloemen met twee
stijlen (Crataegus laevigata), eenstijlige
meidoorn (Crataegus monogyna) en de
koraalmeidoorn (Crataegus rhipidophylla), maar er zijn ook veel mengvormen.
Ze worden vermeerderd met zaad, maar
ook veel gestekt met wortelopschot.
Aanleg en beheer Het is een makkelijke
groeier. Terugzetten rond de langste
dag, dan vormt hij onderin snel weer
scheuten. Vaak staat er hoog gras
onder. Een veilige plek voor knaagdieren
en dus een mooie foerageerplek voor
bijvoorbeeld marterachtigen.
Oogst van de meidoorn Het hout is hard
en buigzaam en geschikt voor kleine
gereedschappen, borden, rekken en
wandelstokken. Van de bessen kan
gelei worden gemaakt. In onder meer
Staphorst schijnen meidoorns naast de
voordeur te hebben gestaan, zodanig
gesnoeid dat men er de klompen in kon
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