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IV. NÀnsRE BIJ4ONDmËpp-ry owR !q-q-!BRUI!gIq HUr,3ItrDr'lLff ,

Iva. @
De bovengenoemde bezinkvelden rvorden begrênÈd door dBM€n'

E€t doel van d.eze d.annen 1e de nst ln het sater te bêvordêren

door sterke stroraingen en go!.fbeweging zoveê1 uogeliJk tegpn tê

gaaÍr ,

SiJ oniterEcheLden twee soort€n n.1. rirzêndanoen en g?onddêlltlen'

De €erst€€noende worden gemaakt, omdat het niet mogelljk is on

op ile vele onbegroeide terrelnen direct gronddannên êan te leg-

gsn '
!e ooropronkeliikelíadboden Ls te zandig en de rrit deze boilen-

Ëpec1e eêngÊlegde grond.danmen zoutlen uit elkaar el'aan'

laa de riJuêndan echter eên beperkte l.eeenBduulr heeft tracht

Dêí Aet6 !o 6det nogelljk te vereêng€n door een grondda&r naar

nu ïb.n Eatêrlàal dat niet oruoidde11íik door reter wordt êangË-

taot. llen dien elnde graaft roen l-ange dé dammen op I m afstanè

d,oêrvsn d.a á.g, Enaksloten. Hietin vindt slikafzettÍng pLaate.

en het afgezettê Dêterlaal ïíordt na vultlng tegen Ae rlJzendan

g€rorp€n waerdooï ter weerozijden van deze dau na verloop ven

tljd ê€n gSondda,m woldt opgpbouwil r die weerêtand kan bieden t9- '

g€n wetêreêntasting
De riJzendaro ls dus eigênl-ljk een bulpconstmotLe om te komen

tot gaonddaaDen.

Versn4erlnRe4 o+tstgirg tn {e }-qoj) -46.r--1ql9g.
In tle loop der Jaren werden enige afre'iJkênde d,anconstructíes

Èoegepartr ua&a êén beopreklng hiervan zou te ver vóeren. Uen

lr steeils Íeêr op het oorspronkêIiJko tJDe t eruggpkomen r n.1'

een alubbele ríi palent lqaêrtu€sen riJÉhout wordt aangebracht "

De !ÍJrfstênè bedxaagt 20 omr terwiil ile palen een ondéllingB

afEtanè hebben van 60 cu hart op hart in tlê riJ.
De d,arnnen ltêbben een hoogte van 1., ro + NÁ3 en de palen sitten
voor 2/5 d.eel boven de gronil €n voor 5/5 AèeL jn dê gÍonal ' Eet



riJ ohout woldi tussen de palen aange sta.npt raa?nè van paal tot

peal gegalvaniseerd draad wordt aangebracht oru opdriJving tê vool-

komen.

Alvoren8 het rlJshout wordt aangebraoht, graaft nen ln het eBd

een eleuf waarin stro wordt gelegdr da,t díent ter voorkooing van

onderspoellng.
Áanvanke 1lJ k werd aan weersziJden ván de dan een z'g' plaa-

berur gelegd, beEtaande uit boËsen riJghout, di€ met het bout€iailê

naar ds dau Sekeertl, vlak op het frêd rerden neergelegd en tloor

aiddel van plketten en iiraad tot een vloer werden verenlgd ' (zie

f1s. 16) .

Eierdoor rêrd dê oonstructiê aanmerkellJk duurder t têrtrLJl dezê

beuên Ln aaket )fo van tle gevallen neer schailelÍJk dan nuttlg
bleken te ziJn.
i[en neentle aanvankelÍJk, dat op een zandi€: terxeln overelaan'L tra-

ter wel eêna kon voeren tot ontgÍondln€pn 1ên€:B dê danoeu €n os

èit tê voolkonen werd.ên daaron de bovengenoemde beroen aangpLsSÉ '
Eet 1E €€bleken I det men te betel achtetre€p h8''1 kunnen Ja'tQnt

daar !U oeer achade den voord.eol hebben opgeleverd'

In de eerste p1aêts bleéh n.I. dat de gronil uít de €oak3lo-

ten nlet bleef tig€Bn. [rllllngen 1n de danroen r t€weeggebraeht

door bêlde winil en golfslag, werden overgebracht op d'e pLêobero'

Ook il€ rrríJ ultBtekènd.e en nlet bectekte eind'en van het riJ ahout

kÍ,raEên ln beweging door de er la,ngo trekk6nde stÍoBeni tenggvolSB

híerran verloor tle opgebraohte grontl zLJn sÈnêr*lang r ao'lat rta vet-

loop van tuat ileze wêe! !ÍeE regge8poêId. ,F is derhalte bêêl Fêt

graefw€rk voo! ni€ts veuicht. (zle foto nr.11)'
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Foto 11 .
P1"ab"m waarop de grondean{orp tegen cie dan níet bllJft
l1gPn.

Dit waE echter llet het eni,ge naileeL van ile plaobernent taat

iloor het v€gspoelen vEn d.e glond ontatonden dílcwtjls ku'i1en 1n fle

ougevíug van de den, Íaêrln Sed.uten<te de eb-perí'oile water bleef

ttagtr.
Eêt gevotg hiewan Íètr da,t èe gevreeode paalworoen sloh op ilete

plaetcen in het houtwerk gingen vegtiSËn' l{a de oorlogt toen de

dennen geilurenile lange tlJd níet naren oncterhouden t lïíau deze

dlerEoort veellnrldi8 voor en wes teker 1/, AèeL van ile palen aan-

getart.
311Jft, zoale dat tegenwoorillg het geval ls, de gronal 'ÍÍ€1 }ig€Bn'

den heêft de paalworu geoa kanc en gedurencle de laatete tÍid ríer-

èen in rle palen van tle daonen den ook geen paalronn aantaoti SEn

neetr geoonÊtateerd raet uitzondering van rile palen, die aan het uít-
êlnale steaJr van de vlaugple aan de ultrat€f,lngen en die neestal

oonstant door watet ziin omgi€vên.

Eet nLet bltjven llggen ven de gro d heef,t verde:r zeer naile -

lige gpvolgen in 8pval van iJggpaei'
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Doordat de voet van de <Ion niet lÍordt oIEBbooSÉ t kont er prac-

tlech Leder getlJ -ook bij 0ostelijke winden- vête! têg€n de dau '

Bij 1jevo ru:Lng hecht dit zloh d'ue genakkel"ijk aan de damnen vast'

tronthèttotdevormingvandik]<êlagendanlgdekansgtoot'dat
biJ een getii net een hoge ws'tergtand de damnen wortten opgelLcht '

(zie foto nr.12) "

Foto 12,
Aáot ij" o?gÊLíobt gpAêelto van een rlJadan'

I,igt er tegen de riJ sèêMen reeilg een gronililan dan t! ilê kans op

het lichten van de dao vriJtel nÍh11"

E6n ander bezwaer ttat zl,oh biJ tJseÊng voor'loet Lr het over-

schuiven van het lJs. Eiewan geeft foto nr'1' sên €oed beeLd'
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Fotol). O'trerlahul.v€nd lJs.

BIJ een hoge iian beÉtêat er grote kanr, d.at rlere als het ware

woralt afgoÊchoren, l,e de ilau ilaarentegen goed Ín€iepêkt h de

6ponrl, den is de ka,nt asnztenli jk epriDgp!.
0etlurende de Laatste Jaron waarin de gronilaanwor? geregeld. uitgs-
voertl wêr.d., werd. tijdena lJogang geen tlo€aenswêarall€Ê schade n€er

ontleÍvonal6n.

[enelotte nog een enkel wooril over Ae a.g. criattloten ].angr

d.e alênDen. Deze ]êvêf,en dus alê Epeole voor de grondaanrorg. ZiJ

zullen hl.er bÍj de daunen rorilen beaproken, gnalat llJ ala€r alo
het were bLrb.horên.

OorapronkelLjk naakte nen ileae gloten 100 rl lang, loarna atên een

aua1Ie gronddau llet ctaan. Dete klelnê g:ronildan, dl.e nlet nerd

verrras,ril, bleek echt€r nlet beatand tegen het overotrouenile va-
ter, zodat in tle prectiJk deze sloten reldra een lenÊt€ lce€p[
vetr IrIa. 400 n. BtJ een dergeliJke lengte bleek de afr€tting va,u

glÍb ln het veret van tle d{Jk verwlJ tterde geileelte leer ater* te
weneen over te laten, zodat nen er letêr toe l,! oÍérgegaan ou net
behulp van ctevíge tla,ouen deze aloten seer ln 4 stuldaen tê deLen,

dle yíe een àanvoer van dE uÍtwaterlng af vorden genrLd en gele-
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Aigd.

De invloed van d.e darnmen op de eedirnentatLe zal worden be-

sprokên bij de kartering van dê bezinkvelden" (zie IVE') '

IVA2 ' Oronddanmen.

Zoale reeds werd gezegdl ls het ate bedoeling on op de plaats

van de tij zendammen tenslotte te konen tot de vornlng van een

gronddan. De wiize waarop dit geschiedt le in het voorga'aJrde ult-
een€€aèt. Daalnaast komen echter ook nog gronddanmen voort die flL-

rect worden gevorrnil in do be zinkvelden r dus op b€schutte plas'tsen'

Zij worden niet in één keer opgeworpent maar in de loop van enige

Jaren, ZiJ ds,nkên hun ontstaan aan het feitr dat voor de oorlog

een aantal prurt en binnen de bêzinl elden in ophoeÉng vêr schteÍ

bleef bij de rest. Er werdt on hlêrin verbetering te brengen be-

lloten tot een eterkor€ onderverdeling van de bezÍnkvelden door

raLddel van aarilen deuren, zodanlg, dat veldie! van J t ha ontstaan'

Voornamelijk in het beginatadiun hebben <Iese damnen het erg te vet-

duren en zijn ziJ noeilljk te handhaven.

Belangrijk Ls, dat er behoorlljke kwanta Stond worden verzet, n!'et

alleeu opdat het ntateriaal enel kan uit drogen en versteviS€llr n&ar

tevens om biruren nLet a1 te lange tiJd een behootll'Jkê hoogte te

ber€iken.
31J de aanleg van deze dannen noet er vool norden gewaakt t dit d€

krr.rin zo veel nogeliik horizontaal 1igt, daar biJ een Elordig€ af-

werking onvemíjdelíjk stroongaten ontBtaan door overtrekkentl ra-

rw.-99n!9-1e..

Zoals reedg is gebleken bij de besSrreking van de vergohlllen-

de syEtemen van landaanw'inning kumen de gceppel's 2 funotlee heb-

b€n r Eli kuruen dienen:

ar voof, ontwatering

b. voor ontwateling en het vangen van É11b'

De onder punt b genoende funatleE zlJn in vezen nlet uet eI-
kaa3 t€ veren:LgÊn, want ' indien de g!€p!'€l voor de ontwatêling
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noet *ienen, da:-l moet er zo weinig mogplijk slíb in voorkómen en

gugeke erè, wa]lneer de slibafzetting gw6tig en enel verloopt r ko-

men onvelmiJdellik d.e ontwatering en de drooglegging in heà ge-

drang, 3ánvanke f. iJ k werd de grêppêt bijna ulteluítentl gegraven

ten behoeve van de droogleggingt ondat dê begroeiïng hÍer de funo-

tle van het slibvastleggen venulde-

De rrroeger gêgraven greppels hadden derhalve ook maar betr€kkellJk

geringe afmetingen, In een beSf,oeid terrein besteat êr ook allêr-
mingt behoefte aan grote en bred.e greppels, die ook nog het nêilêËl

leblen, dat d.e beveiding er door Foadt b€moeillJkt. Veeleer zal

llen hier snalle, naar dlepe greppels toepassen. Êote greppela ge-

ven bevondien veeJ. greppelspecÍe blJ het graven en voor de be-

groetÍng Lg een te grote hóeveel.haid grond op de aklcers uiêt ge-

wenot, d.aar de planten hieronder vergtild<en.

Zoals reed.s eerder werd. uedegedeeld. 1o uen blj de lanêaanrlnartaga-

nerken híer begonn€n met alle velilen en dus ook ilLe r rear vool-

eerEt nog geen begroeiÍng ve:rracht kon word'en vanwege de lage 1lg-

€iang te begroPPelen.

Deze eerste greppels waren klein en drlehoeki8 van vofll'
De bovenbreedte bedroeg 60 cur, de diepte 2! á. 50 cn.

!e onde:rlinge afBtantl tugeen d,e greppela 5 o" Dê €leplelsPeoLê
werd. op nrggetjes gêworpen op de z.g. akkers.

3iJ lêaggefegen terreinen heeft deze werkwlJre echter niêt het

mlnste effect. De rugaetiee van geringe afnet Íngen drogên nÍet

EneL uit en alo gevolg daarvan slaan zij roeestal Epoedig uíteon.

De klelne peppele zijn reeds spoedig vreer gevul'd ên de ontrate-
ring van de teÍ"êinên is dus kort na het greppelen reedg slecht.

Eet in rusti€p perioden bezinkend Êlib vor&t dan een €IêBpe r rêke

1aa€, ouèat het ziin vocht niet hiit k8n en het gevolg í6r dat

het tlJalens storu weer in beweging: komt en naar elders víordt g€-

voerd. Men zou kunnen zeggenr ]aat men den met kortere tussenpo-

zen greppelenr maar d.Ít gaat niet op, aangpzlen de grepp€I6PeoLg

voldoènd.e vasÈ noet zijn on venverkt te kumen ftoralên.

Men za1, tenziJ het neergekouen Eêteriaê1 zeer rveÍnÍg sllb bevet,

een Derl.oal€ va& tenminste d-ríe EaaÍIden troeten racht€n voor llen oP-
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aieus kan gr€ppeIen.

0Íaaft nen nu grotere gÍeppels r dan heeft nen de volg€ndê

vooldelen "

10. Men verlciJ gt grotele hoevee lhe den grond, naaruee flinke,
stavige en taueltjk gnel uJ. t drogpnd e luggpn worden verkregen.

20. Eet op de akkers neerkomeatle 81íbr dat evenalg het faêcêE-

Eateriêal op de platen [et het afgaanèê wêtê! na,&r d.e Srep-
pele rord.t afgevoerd., Yult de!ê niet ín korte tljd" aoilat èe

greppelo veel langer voor d.e dtoogl€gging d.ienst lflulnen d.oên.

10. De ste'tige akkerrqg€n brêk€n d€ optredende golfslag telkenÊ

le€er en bevortleren daêraloor de rust 1n het YÍater, hetselk
Íeêr de sêillnentati,e ten goed.e kout.
Slêchts op deae wijzê gelul<t het on ook op de dlepere nlet

be6roèlêe bezlnkvelden sllk t€ wlnnen en vast t€ houden.

IegpnrooÍdig beglnt nen d.us in de bultenete bezinkv€Id€n Eêt h€t

aanleggen tan bretie en to ao€pllJk tllepe greBpela en gaat bÍer-
'[eile voort tot het uouent, d.at e! een bêgÍoelÍng verrraoht kan

worden. Vanaf dat ogenblik worilen de greppelafoetlngen geleJ.de-

IíJk aan lngekrompen r opdet d.e begroeiÏn€: zlch kên ortn'l.kkel-en €n

ile olibvangend.e taak van tle greppelg ka,n overneaen.

Een prent waarove! 1êna6 tUd veraohil Ían aening heeratet

rae of ite greppels // aan de rtiJk dan relJop d.e iliJk gÊgrèvÊn

ugooton votalon.

EiJ een proef genouen in do'llêgtpold.er lo gablekenr d.at d€

greppels // aan ae dlJk weLloraar sneller waten vo1€€Elilct, naar

ile elniluitkonst waar dat èê tre1d.ên net gïèppeLs gegraven 1n ile

richtingl op de diJk een beter resultaat gaven, el rae illt vel-
80È11 oolB leer getlng.

DaarblJ vLel een zeer dulileliJk vêrËchil in drooglegging sae! te
nenen. Dezê Ear het gunsttgot btJ d.e Feppel.g -Lop d.e diJk.
Elerln noet dan ook dê bóofdooruaak voor het verschil worden €e-
zocht, want de greppela relf bevÊ,tten n{niler gl,ik.

Elenrlt bltjkt nog eens ve€r ho€ belangrÍJk de kwestie van de

clroogleggÍng ís.
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Ean ander zeer belang?iik purrt ls tensLotte de tijdsperiode vraarin

gegreppeld wordt.

Ult de beechouwingen over hêt slík is wêl duldefiik naar voren gê-

komen, dat in de herfstnaandên de gÈootste slibaarrvoer pJ'aats

heeft,
De landaanwinner noet delhalve tTachten iit materieal op te vangen '

Dit kont or op neerr dat voor het aanbreken van de herfetctornen

d.e greppels geruind noêten zLin om het nieun aengevoerde materlaal

vast te lnrnnen leggen.

Meu uou due Ín de naBo[ter tijdig net dêze werkzaanheden moetên b6-

ginnen ou in e€n kortê tiJd gereed tê ziin"
E6t uit de greppels konend.e e11k rnoet n.1. ook nog voldoend.e tiJd
hetben on 1n te drogen, opdat het aan d.e rÍátêrbeweging voliloende

reergtanê kan bleden. Vooral voor de laag gelegen velden r'raar dit
ploces d.oor de }angere waterbedekkingstij d rnJ'nder shel verloopt

sel nen tlJdig klaar moeten ziJn.
Metlngen op de etelger achtêr dê Julianapolder hebben ons laten

ziên, dat gedurend.e een onder gun8tl8p rYeêrsge Eteldheden uitgevoer-

de begreppeling en nog een reek daarala neer materiaal vari de be-

slnkqe lden wordt afg'evoerd. d.an er naar toê wordt gebracht. Eierult
blijkt wel, dat iedere begreppeling oêt êen zêkêr verlles êa.n ma-

teriaal, gepaard gaat en dat, wanneer de weersonstandi.€hed€n onglrn-

rtig alJnr gprêkend moet T otrden op zeêr 83otê verlleaen.

!e eerete periode na het begrêppeLen is het uitgpÊpltte slik
d.us aeêr g€vooLing voor asntasting dóo! golfslag €n atroon.

Ís de olibopbrêngst g'root r dan kah nen 2x per jaer greppelen

en den sal er één begreppeling in het voorJaar noeten pleets hêb-

ben en het líefet ln een periode ws,arin &en welnig meer vên storEren

behoeft te vreEen,

3iJ grote, d.iepe greppel-s Ioopt men dan de kane, dat deze

1n de nazooer nog niet weer 8pheel gevul"d ziinr osrdat de elib-
êf3etti$g in de zonermaand.ên vêel Springpr io1 dan tíJd.ens èe

herfet- en sintérmaanden. Eet zonersllk bevat eohter neêr Êf91lb-

bare ilelen ( 16 micron. Past men voorJ aalsbêSreppeling toer den zel

nen beg{nnen op de hooget gelegen veld.en, omdêt hiêr het elik het *relÉ
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uJtdroogt ên bij de verwarking aeegtal ook leeds vaoter 1a. BiJ
een eventuele Late storE zlJn de kanoen op verlies d8n g€rin€€r.
ne leger g€Iegen velden konen hot laêtet aan de beurt. Eier tloet
zlch nu het bezwaar voor, dat de voorJaars- en aazonerlegreppellng
se€r dlcht Ï1j êlkaar konen te l.1ggen uet de ka.ns op rleohts hê1f

€ieyuldê gteppele biJ èe i.a.atEte,

Eler 6têet t€genover, d-at deze velden het slibï1jk3te water ont-
va.ngen en dat Jutst dere Laag gelegen velden biJ een goede oat-
satering en droog:leggíng het neeot zíJn gebeat, zod.at een tye€-
nall-ge begreppellng Julst híer aanbêv€Ilng verd,ient.
Sanenvattend kan nord.en gezegd., tlat zo uogclljk:
10, In de herfst de greppelo die a1g êllbvêngÈr dienst doen, ge-

g1cêven moeten a1jn.
20. Eet ultgegÍsven Ellk do gelegenhelè qoet hebben oo voor ilê .,';

aênvang van de etoroperlode voldoentle utt t€ drogpn. .

lo. BÍJ êen voortès,rsbegreppellng begonnen moet nord.en op de hoog
gelegen te!!Êlnen om eventuele verlí.ezeo ro veeL oo6ellJk to
beperkon.

do. Greppelen ln periodes net veêl kanÈ op ruÍ see! kan a€,nLêtdÍr8
geven tot g?ote verllezeÍI.

Il|3. Gïeopelen net .d.c gchon.

Geèurenêe tle eerste jèren vên ile ulwoelin€: rerdt ultaluítend
gegeppeld net de achop, zodat du.s Eên grote hoeveelhelal werk-
kraohten tewelk êEsteLd kon rorilen. leze woriariJ a e heeft naatt e-
nÍge voordelen ook grote beawaren,

Eên van al€ grote voordeLen ls, tlat aen de grond practtech kal
H.J8€D ryeaf, Den ze wil hebben.

Errentuel€ kuilen en gtrten kwrne[ word.en gevuldl.

l{en kan de grond op de nrggen goolen of men kên, zoals b.v. j.n be-

€Foeid t€areln nod.ig ia, deze apreiale[.
lbn groot beEríean 1s, dat per nË,n per u1r aLscht8 betrekkellJk
relntg grond. rÍoralt yerEet.

Ibaldoor hEeft nen due biJ een betrekkêltJk gerinee ouvang van het
werk reedg een groot aantal erbeÍde}raohten nodJ.g.

Een antler en v€el groter beznaar 16, dat rtj Jutst noaug lijn ln
pêrloiles, waanln ook voor and.€re werkraanhotlen èên g?ote behoefte
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êan arbeidE]irachten beEtaat .

Deze overweglngen hebben er reedE yool de oorJ-og toe geleld,
tlat Den pogÉngen in het werk heeft gestelfl om te komen tot een

machinale benerking van dê bezinlx'eld€n.

I1IBII . Greppelen lletje gesh:lng,

De êerate poging tot het uachinaal grêven van greppela is op

nietê uitgê1open" Eet d.aaryoor ontworpen g?eaf'rÍ€rktuig (zie foto
nr.14) waarva^n hler het ond.erdeel,, dat <ie greppels moêBt grêven, ,..:.

1e opgenomen, is nlet verder ul,tgewerkt, toen bleek, dat ilit gradf-.;
$1e1 niet aan d.e verrachtingen voldeed. 

..

Na cle oorlog zijn zowel van particuliere liJtle aLa iloor ile
Studiediengt vetdere pogÍngen Ln deze richting gedaan, ook aI E€-

de door het toennaalo zeer niJpende tekort aan arbelde!!.
Proeven rnet een graafnachine, dle werkte Eet trensportband.en, 11e-

pen spaak,

/
Eoto 14. Seel-d. van het gravende deeL van een ontworpen
6reppeLnachine.

DaexentegÊn wêrd Êucces rrerkÍeg€n net een ploegr woarvan eetst
verechlllenale uoddellen in een bêk Bet Benil Íerden ul.t€Bprobeerd.
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Dlt heeft geleld tot het uodclr. afsebê€J.if -o?-foto n!i.Í15?_uaararce
d.€ eerête greppelo ln hêt wEit wertlen getrokken.

Foto 15. Eet hlerblJ afgebeelde nodel van een Bloeg rae
alê voorlopeï va.n al,g later€ gtote ploegen.

Uadst iI€ hderaa,n klevende fouten raren opgéheven, rerd. overgegaan
tot d.e congtllrctÍe van gFotere €xenplàren, tlfe in stêat sareu
greppeLe te trekken raet een bovenbreeilte van B0 of j00 cn en oen
dlepte van 2! cn. (zíe foto nr.16).

Foto í6. OeploegÈê greppel.

i\
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Ds bodeubreedte bedloeg req). 60 en 75 cn'

Verder r€rd ook nog een p1oe6 gBconstru'eerd die La staat wa8 d€

grepBelr te Íerbrëden tot 2 Ër relke ploeg ten tloêl hoil er uitwa-

terlnagn uee te graven. De tr€lclÉraóht lÍerd 8€1eYêril èoo! Cater-

plllartrekkero nêt êsn treklaaoht valr 65 p.k. êan 
'l€ 

t:lêkh€'ak'

(zie foto Í7).

Foto 17, Srekker hêt Srois Plo€€i.

Eet voord,eel vÊÍt de ploeg€r ralr dtt !1, !€èr aÍrBI Yêt{rtea t tsaal

ilat bet terÍeLn een uekere nate van vactheid no€lt beEítten'

Der.tloor ttja llJ blêchtt beperkt bnrÍkba,ar. De uoelllJlihaltl

rohutlt dss''bfJ nlet alleea blJ de ploegr dsar dê€r aog bÍJ 
'1o

usobln€ r Aie voor de voortbeweging Éo€t rorgpn en 
'liê 

1B €èn t€

vÊkc on loase bodeu ulet voldoende hÓuvÈrt vÍn'It '
Sê llappe greppêIspeole íé ov€rlgens ook oèn bezraar en noeÍllJk

t€ YËr'r€rkÊn '
Utt vslltghelttàoverreg:ingen Eoeten ilsn ook ateetls tBÊ€ Ceterltll-

lêrr Ín êIkÊar! nablJÉetè welken, opdat tle ene de andere te hr19

ksn kohet Íannêê! deze vaat aocht bliJven lltten 1n het allh'
lÍarlelen 9an ilo PIoêgFn sltn verdêlr ilat llJ ste€ê8 êen vrlí gfo-

te dtraal moeten nenea, rÍlurneêr tlj aan het elnd va^u èe greppel

i
4

4f
hv
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zlJn gpkooen. Dientengevolge worden d.e laatste gèdeelten van de

greppels niet m€êgenomen, zod"at d.eze stêeds door arbeiders biJge-

wêrkt nóeten woxden.

De begroeiing onde::vinrlt di]<wijlg grote Bchadê t doordat de

schuifborden, dle de ÊTond naax het uidden van de akkers moeten

brengen, het plantenbestand veïïielen.
3ij het ploeeien van de bezinkvêId,Bn rtoeten deze zo weinig mogeliJk

word.en onderverdeeld, opdat de ploeg niet telkens behoeft te keren.

LaneB ereppels hebben echter het nadeeL, dat alJ uinder slib vêng€n '

De onderverd.eling, d.ie voor een SelUkmatiger aamenstêlling v8,n d'e

bodern rordt aangebracht, noet verd,wi jnên t rÍaardoof een minder re-
gelnatige verdeli.ng van het sed.iuênt oveï het veld in de hand wordt

gpwerkt "

get grote voordeel vên de ploegen isr det in een zeer korte tijd'
enorme hoeveeulèden werk verzet kunnen word'en' mits de bodern zioh

d.aarvoor leent.
Voor het openhouden van ultwa,teringen zijn zii biina, ideaalt

ds,ar dezé dii${ijls een grote }eng$e bezitten en zich tlaarom uit-
stekênd l-énen voor bewerking met d.e pl"oeg.

Vergelijken wiJ het ploegen oet hand.werk dan bliikt' dat een

ploeg plm. 60 maal neer prostoer"t dan één man.

Gedr:rende 1954 is nen begonnen met een ander werktuígi n.1. een

grtjper genonteerd op een kJ-elne sohuit net pLatte bodeo. (zIe fo-
to nr,18 op pas.61).

De motor, dio zowel voor de aandriJving van het g?aafmêohanio-

rne a1s voor de voortbeweging zorgt, 1s ingeb ouwil en ka,n door een

kap worden afgedekt en begchermd tegen eventueel overgtortend qater

en re€€nvaL.

Ds beiti€ning van de machine geschtedt door één persoon, díe

zorel het net oliedrulc rserkende gravende deel els het voortbewe-

gíngeuechanisme bedLenl.

Eon nad.e€I le, dat de beide funoties niet gelljktiJdig uitepoefend

kunnen wordên, aaêr elkaax afwigselenr hetgpen de snelheitl niet
ten goede kont .
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Foto 18. Craaf,nachinê zoals d{e tegpnwoordig voor het
graafwerk op d.o bezinkueldeh rÍordt gebruikt '

Op il€zê Echult ls een icabeL beve E"li'gÈ (tle op een afstand va'n plts'

1OO E aohter het apparaat aan een a'nker wordt bevestlgd'

Door il€ze kabol op te rinêen trekt .<Ie naahinê zlchletf achtenrit '
Op deze viJze kan nen SrelpLs maken net Íedere geweuste lnlrouil'

llJ ledere nachine ts één arbeider nodlg die eventueel achter-

bllJvend.e brokken gronil *eryelkt en die er teYenB voor dLent te

lorgBn, dat eventuele opeenbopingen van opecie op ale a.i*erÊ Ío!'Èctr

Teggprerlrt ên geëgaliaeef,al.

Dete roe.chiuê s rerken aanaienllJk ulntler gnel dên ds ploê€€n,

qaar daar etaat tegenove! r det uU aich zonder gevaar op leèer

tErreln kunnen begeven. 3oventlíen kan net deze werlclul8pn al het

graefverk lÍord.en verricht, ook ilat ten bêhoêvê van ile ttannenl !o-
ilat deze [s.ohine s geen nawerk g€ven.

rflanneer van het ene bezinkgeld naar het andere oaergegaen ooet

rorilen, worden èe schuitJeE d.oor een sleepbootJe verllaatrt'
*[J iteno hoog vater wol'dên ziJ verank jrd en bllJven gewoon op het

rail achter.
Eet prertati evelnog€í van de nachlnee kout ongeveer oveteen net
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ill,e van I á 10 uensen. lÍe Lj.gwaar ligt clus d.e capacitelt ver bene-

èen &ie va,n de ploegen, m&a! er sta,êt tegenover dat oen er ovetaL

ltee kan w€rrken €n dat zÍJ aL het werk ku.ntten ultvoeren.
Uit het voolgaanrde ls wel reedg naa! vorên Sekom€nr tlat laltl-

áanrinning8relken rÍerken ziJnr dle nlet in eennaal afgeoaakt !nut-

Den ro?den, naar tlie nog een aant a1 Jaren na ile aanvang geregeld

rerklcachten eLoen, ornd,at blJ een olecht onde"houd van h€t SFeP-

gelsyatêen nlet aLleen etiJ,etandr EaÍ zel.fa êchteruit€êngi op-

treedt.
Eet llefat zoq nen de begteppeling in trvee period.eí E uitvoerent

n.1. in het voorJ a.ar en 1n de nèzoner. Dit iE loêt het oog op <le

o,rbèl.atêvooEienlng onmogeliik en biJ een nachlnale besoÍIdng tou
dlt 1ê14ên tot een veel te glote tnve€tering In trachlnes. Itr è€

praotlJk !êL nen daaron het terk zoveel Do8€11jk uitbrêidén over

een longere periode r rearbÍj trsn rekening zal moeton houèen r tlat

voor bepaalde gedeelten van het werk <le rerkzaauhed.eu be51i8t êatr

een bepaalile tlJdepertode ziJn g:ebonèen.

fn de wlnteruaanden ziJn begreppelingswerkzaemhed.an eveaal,s ttrou-

rBns ieder graá.fiverk besliet af te rad.en en sleohts verantwoottt

f,arrreê! zlj woraten u3.tgevoerd o@ êrg€t te voorkomenl weerbij ik
b.v, ilerik aan het dl"chten van ongevenete gaten in tlê ilg.nb€n of

bet doorgtaven van ongêwenate groadafzettingpn ln uitlqaterinsBn

ent ,

Ivc. &-u1!gs!4!sss'
In het voorgaa,nèe bebben rÍij reedÈ hêrhar.ldêlÍJk geÍreton op

het 6rote nut ta.n een goede drooglegglng en daanrit volgit rêêdr

nau hoeve6l beLang het lsr ilat dê ultweterilepn 1n eên goêdé toe-

ttentl vorker€nr opdat hêt water tiJdena eb vlot kan worden af,ge-

90eril.
Eet heeft gpeó rin een velê ultEtekênd te begreppelen en ilaa,rblJ

A€ uitreterlng te verraarlozen. De vaJx zo uiterbête 83oot belaí8
rljnde ultdrogÉng zou dan toch nl.et voldoend.e tot tlJn recht ko-

Eên. Eê1êè! zlJn uítrstèriagen dikwtJls 8Lêchts net veel uooite

op€n te houden t Íooral in êe begC.nperl.oêe.



-65-

Dl"t wordt nedê veroorzêakt doordat er dteetle {eêr zand tn af,gB-

let wordt. Dit eeteriaal noet worden opgpnrlmd door ile etroool ln
ale uitsetering en dez€ noet vrlJ krachtig zlJnr betgeen eigen-

liJk allêen maar het geval- is Sedurende de perlode r nadat het

water zich van de platen heèft teruggetroki(€n en er van het be-

!ÍnkveLit nog g€noog restwater afvloeit on Ln de uittatering een

krachtige stroon te veroorzaken.

Wanneer êên bezÍnlweltl pae le a,angelegd' ontotaan €Ï meÊotal o5t

10 á 15 roeter achter het punt wea! ale uitwatering; op het berlnk-

veld uitkont zaritlafzettinpn, verootzaakt door het nateriaaL dat

gedurende dê êe"ste tiJil wordt TeggespoêId uLt de ougeving van

ile plaete raar ale ultwaterlng de daa paseeert ên dat slch ib sê[

boog afzet voor het prrnt van ultioonding '

Dlt heeft hoofdzakolljk plaats kort na het gereod kouea van tle

velalen, DErê! veroorz&akt 1n dLe pèriode dan ook êtte11rke keren

uoeillJldreden. Eet dichtslêan vên ale rest uj-twaterlng wordt ef,

cterk door bevorderd, omdet hêt r€sttcater nordt tegBngÊhoudên en

het neèlgêElapn zand. nlet kan verÍÍii tieren.

3lnnen d.e velden eLaan de uLtrcêteringen biJna nooit dicht en be-

hoeft aen Ln de regel weinlg aan hun onderhou<l te doeu.

cezien het belcng ï'eJr een goede oÈtwatêring 18 het onAerhouden

en l.n goeile gtaat houden van de uitnateringen van nlnstênt €ven

groot belang êls het regelnatig begteppelen van dê betinkvêlilen'

fVD. De bezinlweld.eg'

De afnetingpn vÉ,n ale Yelden bedragen in doorsnee 400 r 40O É'

libêBnlíoordi€: worden deze maten niet nêer overschrêèen. .[ánYarke-

líJk kna,u dlt echter dikwiil's voor, ontlat nen de 1igê:Lng van tl€

ilaunen glng èanpaseen aan de perceelegrenzen a,chtê! d€ diJk en

ne1 oa red.enen van aàDiniËtratl-eve aaril Yoor Íerken als dezer

die so stêrk aÍhankeIÍj k ziJn vaÍr natuurllJke Ínvloedenr is tlit
niet d.e,trl{.ste nethode en dient nên ile naten vsJr de v€LdÊrr aán

te paÊsên aEn de natuurllike iavloedon dí€ te" plaatoe bun in-
vl,oecl laten gelden"
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Dlt houdt reeds ln, dat het n.L' eveumin Juiet iol vast te

houden aan de êfnetlneen va.n 400 x 400 n'

Zoalo reeds eerder ig nedegedeeld heeft nen hLer de bêslnl<velden

nlêtr zgà1e blj de Sleeew'iJk-Eolete Ínae re thode te doen gebrulke-

ltJk iB, gelelileltjk uitgebouwd, maar ziJn disect 2 veld'en aohter

elkaar aangelegd. en begreppeld. lovendlen heeft oen zlch niet
gteedE tot 2 velden beperkt, maar zijn er op verschii-lende puaten

rlee"ilere velden achter elkaar aang€legil. Van de plaatsen rear 
'lit

gpschiedd.e (de rantijen) was toen bekendr dat dê aênellbbing er

gunetiepr verllep dan eldors. Over de aard van het aangevoerde

gllb was echter nog g€en onderloek verricht. Men neende, dat hèt

glib al1een omstre€ks de kentering tot bezinking kwam, oBdat het

slechts in fljn verdeelde toeetanil in het wster aanweaig zou zlJn'

Veriler sas níet bêk€nd,r dat het eeret opkouentle rís,ter veeL slib-
houdendEr ríaÊ dan het later aang€voerale. Zoud en deze feiten we1

bekend ziJn g€weeatr evenels de vereprelcling van het waterr dan io
ltet n.i. ile rrraag of er v€l d1Íeot êen derde of vlerèe bezinkveld

tot gtand uou zlin gekonen.

tÍiJ kriJern nu brl' het volgencle: rEet eerste reter dat tlè velden

bLnnenctroomt verapreidt zioh over het ueest ueeríaartg Se1eÊÊn be-

zlnkv€ld. Eet daarna kouende water, dat óus reede elibarraer lst
koot zowel, over het buitenste 413 h€t op het één na buLtenste velilt

terwijl de neeat krrstwaerts €ielegpn bezlnkvelden in de regel over'

ltroonè zullen worden net hêt sllbaflnste Íatelrr.

In dê nêeste gevallen zal het eergte beuinlíteLd reeds neer

klelhouèotra alJn, dan ile meer zêe'waartÉt g€Ieêene en vanuit dlt oog-

trrunt b€zien bestaat er daJl ook gËen groot beswaar tepn deze irslib-

illrtlibuti6r.
Dlt sou wel het geval ziJn, wannêet nog alle velden evenveel sllb
Eoeoten helben '

&,!. grote bezwaar 1s m'L. dat het slíb nu terooht kont op laag ge-

legen veltlen, Íraar verl.lezen zullen ontstaan indien nen se aloor

g€brek aan elbeidêlraci1ten nlet Yoldoenale kan onàerhouden. Sleohta

Í.ntlien een het werk volkoÍI€n in zlJn Decht heeft en er op de iuiste
tlJden geg:eppeld kan wo?denr heeft bet zln ou rÍlêer dan twee be-
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ziDkvêlden achtêr elkaer te legg€n.
Gedurende de laatste JB,ren gêat ben lengs sounige hrstgédêêl-

ten over tot de aanleg van open veld.enr il.r.a. dat het veld èsÍr tle

zeeziJrle n1êt is afgeeloten door een rJ,Jzendam. '!ÍiJ vernachten in
ileze @gg!g breile bezinkrrcl<Ien een gunstig€! veÍd.eI1ng van het

el!.b, oudat het water geheel anilero wordt ged.lstrlbuëerd r traarblJ

het meeEt sllbhoudende water het verot naar de kust vorclt opge-

ctuwd .

& zlJn echter nog te wêinlg gog€vèno bekend. oo thans reetlg een

oorileel te kunnen ultapreken,
VeruoeilellJk EaI oên, on verspllllng van Eaterieal te voorkgnen,

bi.t het Èitrerk€n van dlt sy6têê[ koaen tot fle aa,nleg van dêt dui-
kers voorzLene dêEeên // a,ar, ae cliJk, neilat op een bepaald terrein
volaloende klelhoudende nateriaal l! vastg€Iegd.

Eet oyotêen ls elgBnlljk een veriatle op tle oude begreppeliags-

nethode van ile oevereJ.gena.ren, waaf&an nu de.men zlJn toegevoegd,

fÍE. F bodenkarterine van de bezlnkreld.en,.

Eet doet mlosohlen enigczí.no vreenè aan de karterlng behan-

deLcl te viaden onder de hulpuldrlel.ên blj tle lanclaanwinning en tooh

ía dit in wezen weL Julst. Wel is rvaár word.t er geen lrutnel slib
nee! of rÍdnaler door êangevoérd, naar d.e kartering draagt ln be-

ls.ngTljke oate biJ tot een zo ef,flclënt Eo€ÊlíJke uitvoering.
In het aelrvêïrgsotacliun wsg het de karterlng, dle ons êen inzicht
€pf in de wlJze waarop het materia.al bl.nnen de bêlinkveLden werà

vbotgelegd en raard.oor vlJ een Ínzicht kregen in de zwaklce punten

van de toegepaste werlËrviJze.

Verder leerden rij daardoo" dê verschíllen kÊnaen die er tusoen d.e

verrchÍllêndè punten lange ite kuot beetonden,

Yenrolgens kïeg€n fij door de karte!1ng een lndrrÈ van de Ínvloed
ille vergohlllentle verbeteringon te reeg brachten en ulteinilelÍjk
geeft aiJ ong aanwÍjringen hoe ver h€t rerk getorderd 15 en op

rÍe1ke wlJze het voordellget gewerkt keÍr fioralên.

Eegtnnen w1J met de eeïstê karterlng van de bezlnlnrelA€n en
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zlên $ij daêrltj eerst naêr het geheel, dan bliJkt, dat d.e resul-
taten op d.iveree purrten la,rigs rle kust nog aI stork vaïiërên, (ziê
fie.9).
OgenbltldíaliJk valt de gunstigp posltie van de wantijen in het oog.

Overeenkonstige xesultaten leverd.en de benonsteríngen van het
greppeJ.sllk (zie fig. 10) en de eteigermetjngÊn,
Verder <IuLden ook de afmetingen en dê toestand in de voorbezln-
klngsgebledên (zte hoofdstuk IIF) fn dezelfde rlobting, zodat ile

gunet ige oasta,ndlghed.en voor land.aanwLnning op en na.blJ bet wanttJ
{eL vaÊt stsan.
fevens kwanen blJ ilere kartering al€ ongun€tig€ reaulteten aan het
licht van de bezirdcvelilen achter iie !Íestpolder. ZlJ hebben gele{d
tot d.e bouw van de meetsteiger op ilit punt.
harna ig gebleken, det het hier geen kwegtle van gebrek eaJr 611b

Ln het sater lraE, nraar dat d.tt punt ongunEÈig is gelegen. ne goLf-
slag nerkt hl,er na,dellg op d.e eed.loentatie.

Eetzelfde lE Lí zekere zin h€t geval gereeet aohter d.€ OoEt-
poltler, qaar d^oor de kartering bleek, ilat tle resultaten er elecht
lr&!en. Hier {êes hot aanvullenè EeetatoJ.€er ontlerzoek u-it, dat het
hler een geval van sllbgebrek betrof,

Wat de opelibbing blnnen rle bezlnkrrelden aangaat, l"everde ile

kartÊrlag: het volgende reaultaat opr

Xbn Oosten van de hoofd.ilammen (dat EtJrl de in aeewaartEe richting
lopend.e dannen) , d.us aan de leizij ile €n ten auLd.en ran d.e drcs.rE-

ilannen hnarq h6t hêt eergt tot afzettlng van naterieal. 3Àn ale west-
lca,nt van ile hooftld.annen ver3.lep dê sealioentetie minder vlot en Ln

dE Z.O.boeken van d.e beziakveLden bleef deze iLikwiJ la pheel ooh-

têrf,egp. Ftgrrur 1? geeft een goetl beeld van het verloop van ale Be-
ill,bentatÍe blnnen een bezlnlcvelê.

Er behoeft rdet aa.n eptÍiJfe}il te $ord€n dat wlJ hLer in d.ê serste
plaats te doen hebben rnet een wlndinvloecl en rlat het uitschákelen
hlervan gunstig zou werken op d.e verdellng van het 6ed.Íqênt en oede

hl.erop lE dan ook de ond.eryerdelin6 van de bezlnlrvelèen <loor grond-
deuaen gebaseerd,

Eet 1e Janner, dat de vorning van ile gronddaunen een aanzíenliJke
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tijd in beslag neemt, zodat zíi pae na enige iaren hun nut begin-

ncn af te grerpen.

0p het bíjgaande voorbeeld blijkt hoe door de gronddamroen ale Eltu-

atie reeds gunstiger is Seworden. (zie fie. 1B)"

Íeveng vornt d.e kartcring een middel on extra Írêrk te voorko-

men en in dit verband 1o zij van bul-tengewone betekenl.s voor de

landaenÍinning dle toch a1 zo arbe Ídsint€nsiêf is en waar nen net

d.e beschikbare werkkrachten uitê3netê zuinlg moet omsprinS€n'

Zoclra men of een voldoende hoeveelheid alik heeft gewonnen of wan-

nêêr men Eag rekenên op de eteun ven de begroeiing kunnen cle werk-

ea€,mlieden worden beperkt tot drooglegging.

De karteerderg stellen op gsond van hurr geg€vens en de toegtand va'n

rle begroeíIng kaartjes sa&en ïr'aarop de met ile uitvoering belaste

opzichters de gegevens ku:rnen vlnclen die zii nodlg hebben voor d'e

'titvoering. \Íooral voor de overgangsgebLeden ziJn deïgeLiJke

kaartJes van betekenis. (zie fig'1p).
Benslotte levert de karteling one de benodigde 8lgevenê voo?

d.e ondêrg?onal en de samengtelllng daarvan, zodat reedg voor de ln-
dijking bekend ie, hoe de toêkonatlge wadbodem zal zíin aanenge -
eteld.

IltF. Omyang van het lÍe.-+ en a,antal arb eidskra.chten.

Het is uÍt het vorengtaande wel dui.deltjk gewotden, dat w1I

nen succès boeken bij de pogingen om land. aan te winne!, mon moet

begchikken ovcr voldoende arbeidgkxachten.

Eet hergraven ven de greppel-s en ÊnakElotenr het onderhouclswelk eaÍI

de darnnen, dit alles lclr,n nen nlet zonder gchatle voor enlge tijal
stop zettên,

Sovendlen kan Ln de winternaanden niat worden geg:ra,ven ên nen

wordt daardoor ge dwongen het ïrelk uit te voeren in een bepaalde pe-

riode van het Jaar'
Men zou nu van tevoren zich in moeten gtell-en op het aantal werk-

kra,chten dat beschikbear ís g€durende een bepaalde peÍiode en daar-

naar de omvang v&n hct werk moeten bepalen, hetgeen niet uítvoer-
baa" is,
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Vêrder kan van te voren nÍ€t bêkeken word.en wanneer b"v' in
eên bepaalil Jaar arbeidÊkÍachten becohj.kbaar uullen koeen' In de

l{oord.elijke provincJ-ën 1s alit o a" zeê! sterk êfha'nke1lJk van de

werkzaanheden Ín de laJrdboutÍ.

Dit ls één van de noeilfikste en ueeot ongewloÉe factoren waêrulee

de ultvoering steeds weer te kampen krfid.
Doordat thans machínal.e begreppeling mog€liik ic, behoeft nen

nl,et neer afhanlcettJk te zljn van het aanbod van arbeidgkrachten

en kan nen ten a1len tijde de uítvoering van het werk veilLg atel-

len, hetgeen voorheen niet bêt geval- wel, waardoor dlkïvLils rÍeer

wêrd verËpeëId, ret net veel gelil €n noeitê f,Bg €:e!9o!rnen.

!e hler ultgpvoerde werken waalan het succeg voor het groot-

Ete deel rordt bepaal"d door de aotivitelt ven de m€n!, iiulks io
tegenstelling tot de vroegere begreppellnSËEethode en tte SleeawLJk-

Eolctelnse nethode, Íaar d'e natuurLljke invloeden nog vêe1 eterl<er

rijn, kururen van deze machinale arleid proflteren en tlê omvang van

het werk Ls daardoor van veêl g:ef,ingele betekênLs gerorden da'n

voorheen het geval Íí8,4.
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In de voorgaande hoofdetul<ken ÍE dB vegetatie reedg neerclete

keren ter aprake gekonren en ove! de iuvloed daarvan op de eedi-

Eêntatle is reedg rrriJ veel gezegd, Tevens ia reedo geblekenr tlat

de 
"oL 

van do vegetatie bij de la.ndaanwinninel ia zljn huíd189 vor6

vrij gering Ís geword.en, af aa1 men er daar maar zulks nogêIlJk

ie 6aarne profiJt van trekken.

lij de oorspronkellJke opzet van het sêrk lo echter SBd acht

aan de vorulng van rijpe kweldera ên indlen dit doorgeng zou heb-

ben gevonden, dan fias er voor de vegptatie een belangriJke rol te

verrullên geweest, zowel blJ het veltlegg€n ale blj het vasthou-

clen ven het eediment.

C€zien dè esnvenheliike opzet j.8 €r hier aan de beJ-angriJkete ge-

'!Íaaoen t n,l. die welke een rol van bètekenis spelen bij het ge-

dlnrentat Leprooeg, vaii veel aandacht booteed on deze ziJn ffat hurr

vemeerderinge- en uitbreidtngsoogeliJklre d.en betreft' vriJ uit-
voerÍ.6 bestudeerd '

EoelÍel de regul.taten voo! dit g'ebi.ed van weinl8: belaÏrg Írsel

ziJn ie het mlsschien toch goed ze hier te verueLdên'

Eet aental plantensoorten, ttat bij de vastlegging van het sedl-

nent een telangriJke ro1 speelt, ig evenala het aantaL diereool-

ten, da.t sub u-it het ns,ter zêef t r 8Êring. & zlJn lnderdaad uaer

soorten di,ê in het opsLibb ingêgeble(l zo nu en dan voorkoGenr Dà€'r

nioner Èpelerr zlj een ro1, &ie ook naat blj benactering tê vefgp-

1ÍJken 1E nêt die vent

a. Salicornia herbacea I,. of kr&bbestÍuik

b. Spartina Townsendlï 0rove s of 61gn1s oliJlrgras

o. Puclnetlia naJrltíma ?arl of kreld€r€ra8

d. Festuca rubra l. of roodzwenkgras '

va..ëcfl@-Àe@'
De plant Ís eenJarig en êr ziin een groot eantê1 vêrl'ëtêitên

en ondÊtsoortên. De hoogte bedraa€:t tot 25 cn. De planten hebben

het utterliJk Yan een vetplant ên gro€ien gedurende d'e eerste tiJil



zeer la.ngzaom, In oktober stervcn d.e plantcn afr rvaarna de in hct

par€nchJruo,t isch.c rrcefsel ingebedd.e' zaden vrij kornen, Eet houtigc

deal van de stengel blijft Èilcvrljls als een kaal struikje op de

eFoeiplas,ts achter '
Setel$lnis. Salicornio vra-s voor 1926 de eerste rrhogeïerr plent dle

op de zich ophogende wadbodem verscheen' ïn vele opzichten ls het

ogn interesgant gewas, maar d.e directe vraarde elvsn voor de land-
o"anwinning is dÍ1wri j Is overschat

Wl1 een plant voor d-e opslibbing van betekenls ziinr dan Eoet

het gèvao dicht en liefst bodenbêdekkend EiJn

llt kan van Sa.Iicornia allerminst worden gezegd, vooral nlet in de

eerdte periode van zijn optreden en de naard.e van het ge$aÊ Iígt
m,i, dan ook aLlerminst in het vastleggen van élib, Bovêndien oÍrt-.

Ííikkelt dit eenjarige gewao zich zeer langsêam en sterft in ilê

herfet weer af, vaaxdoor mcn er juist gedurende de periode van rurÍ

weêr welnl-g ain heeft, ?ersoonliJk ben ik van neningr dat het op'

treden van Salicornia d.irect dilt*ijls meer schadê d.an voordeel be-

tokont, ondat door de aanwezigheid von deze plant reeds afgezet rna-

teriaol weêï in be,,ireging komt "

Er is echter een a,ndefe reden, waaron wij Salicornia toctr

rÍaarderen en deze waardering is niet een gevolg van het feitr dat

het voorkonen van de pla.nt ons bewijst, dat er een zekere ophoging

heeft plaats gehad, al is dit zeker niÊt onaangenaatx ' maÍ!3 zli
korct voort uit de belan3Tijke rol- weLkê door dit gowas !ïord.t ver-
vuld bij de verspreiding en uitbreiding van het yoor de aanslilbing
zo belangrlJke kweldergrr,s.

Het ís n.1. geblekcn, dat het laatatgenoende gewesr rat zlJn
yerspreiding a€ngEat, voor een belangrljk deel ls àêngewezen op

het voorkomen van zeeklaal "

Kweldergras veïspr:eidt zich niet of in slechts zeer geringÊ

mate door zatd., maàx in hoofdzaak door afgerukte-, of anderezins

van de ouderplant vrij gekonen vegetatievê dêIen.

Deze worden dóór het opkomende en afgaande water heen en lreeï ge-

voerd., wàardoor tenslotte het grootste gedeelte als feek aen de

dtJkvoèt têrecht kout, rnaar een and,er, kleiner eBdeelte b1íjft ha-.
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ken achter de op het wad voorkonende levende en dod.e Salicornl-a-
atruiken, Nu hebben d.eze afgerukte vegetatieve delen een zeêr
taai Leven en hoewel ze er dilcwijlo geheel verdroogd en verdord.

uJ.tzien, bl{kt bij nodore beschouwlng, dat een zee! groot deel
óIêchts schijndood. ío en in etaat ls om Enel over te gpên tot het
vornen van wortels w&armee ze zíc}f, aan en in d.e boden vast hechten,

Hoe Eterk de Lnvloed. is van Salicornla op d.e veetiging va.::

het kweldergrao kon wolden betÍesen door d"e volgende proef.
Op een viertal veldJee werd telkens de helft va,n het veld ontd.aan

van oude Sa1ícoralaetruiken en ile reedg aanwesige klveldergras-
plantjee, Op de andere heLft werden de Salícornlastrulken uet nrgt
g€Laten, m6ar de reedg aanwezige kweld.erg.raapJ.antJe a werden voor
het begin van de proef ín het eoorjaar verwlj derd.
Eínd Juni werd.en op d.e helft van de veldjes, duo dle rÍaaryan in
het voorJaar de dod.e struiken werên vêrlrijderd ook de nadien opge-

konen jonge Sallcorniaplanten voorzlchtig neggenomen.

In oktober werd nagegaan lrat het reaultaat van d.eze p"oef wa6 g€-

weest. !êaxbij bleek overduidelíjk, dat Ín d.e net Sal-icornie8truí-
ken en planten berette proefvelal€€d.eelten aanriên1iJk neer kïrêfder-
graspollêtjêe warèn tsn,r6e Bl,agen dan Ía de Salicorniavrije g€d€êIted

en dat tle vetgprêiallng van lmelderpas ln hogÊ nate afirankellJk io
van het voorkonen van loekraal.
laarbiJ traden nog aanrlonlijke versohlllen op 6n wèrden verhou-
dÍngen gevonden van pln" 1 : 6 en 1 z 11 a\e ultersten,

Tevens bJeek, dat het voorkornen vèn kwèlaiergras in de on€p ".

ving vàn betekenig wae, d.aar op d.e veLdjee eplegen voor kustgsdeêl-
tes wa€,r hreldergrag v@rloran de hoeveêlheld gevangen oateria.al
aanzienllJk g'roter wa6 dan elders.
ler voorkorning van misvêrêtand, olj hler med.ege<lee1d., det hêt
voolkonen en uitlopen van een kweldelgrasplantJe nog nlet J.nhoud.t,

dat dit plantjê ook gedurende d.e rinter in leven bfijft. Voor een

d,eÍinitieve veotlgÍng noet hpt terrêLn een zekere hoogte hebben,

plh. 80 cn + NÁP, Íe1ke hoogte 20 cD hog€r ligt dan die raar nen

de bultenete Sallcorniaplanten vindt. (p1u. 6O om + lïÀp.),
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Gïoodhoogtê '

!e bovenaa,ngehaalde hoog:te van 6O crn + NÀP zegt niet r d'at

nen op a1Le terxejJr€n, d.ie deu e hoogte hebben bereiktr nu ook Sa-

licoÊlia zal vlnden, zelfs wanneer de voolaiening net zaad goed

ls geweeot, Eet is altiid gevaartijk om uit het voorkomen van Sa-

ldcornia concl"usleg te treldren over het verloop van de eedimente-

tiê.
De ervaring heeft ons geleerd, dat men tlan tot zeer bljzondero

r€sultaten konrt, die bovendien niet ln overeenstenmin€: ziJn net

ile weekelijlàeid.
Dlt iE een gevolg van het feít dat dê llant ééniaxig iE en

ila.t zowel d.e zaadversproid.ing els de klening van het zaad dikwlJls

zeer ongu:rstlg verlopen, we&rdoot het voo! kan kouen, dat hoerel

er ophogin€i van de bodem heeft plaata pvontlen cle begroelÍngs-

greno t,a.v" een voorgaand Jaar een êind ig têmggeLopen.

tVat dat betreft geven overbliJvende gewaosen als k!ÍelAèr-

gÍèa een betes houv'aot, mite men de begtoelÏngsollranê I steede in
hetzelfde Ëeiaoên verrlcht '

Kungtnêtlge yer-qrrei4:!!&lIg4--.rqql1egr La.

4oen hler met de lanalesnlrinning volgens de SleeeviJk*llol-

stêLng€ net\od.e een begin werd gemaakt, kwam Sallcornia slechta

hLer en das,r vooï.
De roep, d.at d.eze plant de opellbbing in hoge mate zou bevorder€nt

rree toen aanfeiding on te zoeken naar m1<ldelenr iíaa?d.oor het noo-

g€i.ijk aou siJn d.e verspreiding van dit gewas te atlmuleren. BiJ

êên dergelljke verspreiding pat het nlet om een directe alg€hele

tealel&ing van het betreffend.e geblecl net planten, maar on het
'etlobten van kleine centra van n'aanr.lt de zaadvorspretding: dê

volgende herfst lango natuurlíJke weg kan plaats vinden.

Blj alit vraagstuk hebben zich tal van noeiliJkheden voorgs -
cLaan, d3.e eahte" in d.e loop der tiJd ziJn opgelost en dle ten-

elotte via ia€ewíkkeltle nethodes va aeadwinningl en ultzaai heb-

ben geleld tot een zeer eenvoud.iSÊ Í{iJze van zaadverspreidingt

w€lke aeer goed. voldoet 
"
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Lchteraf beschouwd is de oploseing van het probleeu eenvoudigl

naar indertíjd heeft het ons heel wat hoofdbrekene en noeite g€-

koet. Zowel de zaaàwinnine: aLo de bewaring ervan leverden uoei-'

lijkheden op, terwíJ1- ook de uitzaai enige problemen van meer

technlgche aard met zich Eeebracht.

!e hlstorie is a1s volg:t. AanvankellJk werd Setracht het

zaad, dat zoalg ia uedeged.eeld ligt ingebed in het pa"enc\yma-

tigche weefsel van de etengel, èoor drogen en d.aarna dorsen wrij
te naken. Daaxbii bleek achteraf dat wiJ twee grote fouten hadden

gemaakt, In de eerEte pLaats wà6 het weefseL zo taaí g€word'en, dat

het zaad er nauwelijke met bchulp van etaalborstels uit verwijderd

kon rorden. In de tweede plaato bleek dat door het drogen van het

zaad de klenkracht verloren vÍao g:egaan '

In 19rO ?ubllceerde Wohlenberg ziJn art i-Jrel over de gaad'Írin-

nLng en de ui-tzaai van Salicorrria en gaf hiernede de weg aan voor

een goede ma"nier van zaadwinn!-ng. Men had in D-r:it slsnd ala vo18:t

geredeneerd: tTn de natuur komt het zaad vrij door het tregrotten

van het parenchynatisohe weefsel,

IÍanneer wij dtt proces zijn gang laten gaan r n€Lar voorkomen dat

het zaad kan tegspoelen, dan 5:1ukt het ml-sschien on het op een-

voudige wiJze va,rr de rest van de plant te scheidefl'r' Dit bleek in-
derilaad het geval tê ziJn. Eet Sebeurde net behulp van een krach-

tLge waterotraal ' Eiemede werden parenclr)rmre sten en zaad van de

houtige plantêndetên gespoten en oPgevang€n in een ln:ip net vrater '

De zèer lLcht zwevend.e ParenchJrndeelt J e s drgven mêt het water over

ile rand terwiJl het zaaà op de bodern aohterbloef rnet ander zwaar

Èatêrlaal zoafs zand. Deze werlcrni j ze geeft uitstËkende resuLtaten,

(ale foto nr. 19) .
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Foto 19. Eet epuiten van Selicorniazaad
te 3afl"o. Op de achtergrond. rechte één
vEJ: d.e nuiEvrije reldcen waarop d.e ooget
van struiken ie opgeslagen,

Nu moet het taad snel luchtd.roog worden geuaakt, waarbij nen de
drog'ing n{et te veï nag doorvoeren, ou te voorkouen dat de Lnhoud
van het zsed.je te eterk uitdroogt en d.aardoor zijn kieukraóht ver_
Iiest. n€ bewali.ng van hêt Eaad. eist voortdurênda zorg. Eet l[sg
niet ilr dichte J.agen worden opgeelêgên vanlregê d.e broel die dan
optreedtr ter'lviJl 00k voorkonen moet worden, dat hêt gàat schlbÍle-
Ien. Men ooet het bewaren op een koele pJ.aats en het voortdurénd.
kêrên. Echter xeed.g voordien drei€:i g€vaar, n.L wenneer men d.e

plenten l,n te dild<e lagen opelaat of wanneer de tenperatwen tiJ_
deltjk te hoog oplopen' ook zoet water bevord.ert het uÍtlopen van
de zeden in ho6e mate.

In begtn Mas,rt kan dan alg het open weêr 1se met d.e uitzaai
rord.en begormen "

IÍu leverde de zaadverd.ellng in Duitsranil in zove*e moeilij!àedên
opl dat uen het zaadverdellngsmechênisme btj dq gebruikte uaohine
niêt tn Írêrking kon brengen. Men ruoest het zaad dat zeer fijn ie
Bêt de hend ultstrooien.

i
lt
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bêeld vsn

foto nr.20 geeft een

Foto 20. 0p deze foto 1s d.€ hlel geb"lrltte Eaaltrachllle
afgebeeld, net het licht g€congtnreerde w1eI det zorgt
voor het in bew€g"ing brengen van ile zaailverêêler,

De oeahl-ne zêlf Bordt op twee gliJ-1Jler8 vooltgEtrokken, tervlJl.
een 1lcht gpoonstrueerd retl uet 1an6e pennen het aaatlverdeLlage-

uechanlaue j.n beweging brengf .

Eet zaad rordt door oen buia naar ilg zaa,lvoe t gEleitl, rnBalaa,o

la uend€tonalen êen pên vordt bevastlgd oo een leer ond.iep gBultjê
te raaken r ilat dan door een êtriJker weef yordt dichtgeatreken,
$ar|lrêer het zaad. erln ie gebracht, tenítjI b1J slikklg€ g3onden

het zaad slechti door een rtríJker aan6e d.rukt behoeft tê sord.sn.

Kont hêt raad te diep ln ile grond n.L. uêe! dan 2 nu, tlan le
de kane gr'oot dat het nÍ€t ontkLeÊt, (zle foto nr.21).
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I'oto 21 , gêt spoor vÊn de zaaÍdachinê. LlakË Íg het
spoor zÍchtbaar vên tle za,aiYoet. Verder slet rnen ile af-
druklren van het Techter gl1J-tJzer en van de punten van
het riêl- itat het veralêelneohs"niane 1n bereglng brengt.

Zoutten wlj thane nop.aalg een dergeliJkê nacbiu6 noetoo cotl-

Btnreren, Adn z ouden we deze voorEien van E.g. vllegtu-i€iirie len t

on d.e voovtbeweg:ing t€ ve?8€EakkeLiiken. I

lezeLfde oachine kan door een k1eine verarrdering as4 èe zaal-

voet ook vrorden g€brrrlkt voor d.e uitzaai van Spartlnazaaê.

Toen het nu na veeL noeite wag 8Ë lukt eaad tË wlnnen ên ult
te raÊien hebben we gezocht naêr een verilere vereenvoldÍgíngr Íênt
het 1s bepaald geen prettig werb om tlJden! de winteluaandcn bet

saad 1os te spulten van ile planten en de oplossing bleek tenelotte

zeor eenvoudi g te zi)n, n.1. dcor een d.iriote ultzaal na de oo8!t.

&.artoe word.en net de nelbekende hakae lnachLneg r rvaarrtaÍI wè eên oud

exenplaar oB ile kop tikten, de Pas €poogete pLanten ln stulre! vên

o!,gev€e! 2 cm gesneden ên deze worden onolditêUlJk daat1ta weer uit-
gpcaa.íA, tioor ze met beoht op de nadboilem te werpen '

Eier b1íJv€n ze biJ aanrezÍgheid van een allklaag Sped l-iggên.
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ÀIleen op zandlg terrein gpl.ukt een dêTgêliJko uttseal n{et.
Foto nr.22 laat het reeultaat van een ultzaai zlen op s1ikk€r18

têrr€ia,

Foto 22. RÉeultaat van Sal.icornLa-ultza^a1 op een veLal
ëpl€gpn aoht€r de Weotpoldèr. !e akkers rverden om het
ander inggzaêid.

Dege zeer eenvoudÍge n6thode bespaÀrt onÊ nl,et êIlêên v€e!. Íèrk
en zorg voor hot aêêal t luar *e!kt bovesiiien eanÈÍen1lJk sneLler

derr ê€ hlera"an vooraf beoprcken vê]taêerdêrÍngeriJza.

Eegenroorillg kout la.nga tl€ gehele Gronln€pr kust Sallooïn1ê

voor en het le thans ntêt nêer nod.ig ile versprêlillng va,n tlit êp-
Íês kunstuêt1g te bevorderen. flb1 varlëren ile dl.chtheid en ile uLt-
gpstrêkth€lil vaí ale bestènden van j a€,3 tot Jaêr, naêr ile natuur-
liJkê Eaailver6preldj.ng ie ook ln ongunËti8p Jaren neer ilan vol-
doende on ln het volgencl Jear een goeil beetand. voolt te b!€n€gn.

@lukt dÍt nlet, d.a,n 1g de oorzaak veela1 te zoeken Ln slêohtê

reerÊooetaridigheden tiJdens het beg:in van de groeX, riÊêrín ds

kleine plantj€s gênakkelijk worden tÉtgeepoeld 
"

tbn reden EEardoor d.lt gêïas ls.ng op zieh kan látên Íêchtên

i! een !êer lntensieve begreppellng tras,raloor de planten eenvoudig:
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geen kans kriJgen zich te ontwlkkelen.

V3. Sparti.na To1Elgel4ii.

ftrartlna i6 een grarlÍnee, d.ie hier vsnult &rgeland ls gBÍa-

lortêerd. Het is een grof gewas, dat onder gunotlge onstendlgheden

meêr dan een neter hoog kan Ííord.en. b zlJn meerdê"e variëteiten
bekend d.iê taneujk Etelk in elgênochappen verschlllên. Eet gêras

kont ongeveer op hetzelfde niveau tot ontrikkellng ale Sallconda.
De groeiperlode vangt echter nog later aan en elnalig't ook zeer
laat. SpêrtÍna biedt ook in tle winter en in het voorJaar bEecher-

ming daar tle bl-adêx€n en stengelo lang behouden bliJven.
0oen men hier net de lerdaanwlnnlngawerken e,6nvÍng hefl nen ín

Zeeland reeda êryallngen net SpartÍna opgedêan en aleEe wÊ.x6n zo-
danlg gunstig, d,a,t Een aich van deze plant voorsteld.e, dat rtJ il€

opcLibbing ook in het Noordon aanzlenlijk zou krrnnen bevord.eren,

lndien nen tot ultplanting op grote sohaal uou overga.&n.

Dê vêrwacht Ín€en waren hoog gespa.nnen, Bás! 1n d€ llaktljk í!
het g€rÍêE ou verschillend.e hLef,na te noêEen re<lEnen erg tegen ge-

vallen. In de eerste plaate b1eêk het vanult Zeelanii aêng€voerd.e

oateriaal nLet bestaÍtd te zijn tegen het klluaat hler.
Van d6 dulzenden aange olagen stekken bloef tengevolge van ultvrie-
zen clindêr dan 1f over. Dit ie one nl-et een8, naar neeld.erg keren
geblsken. Eet aÁngevoerdo materLaal bleek nlet voldoende Finte!-
hald te ziJn.

Men hoopte aanvanke L1J k tiet Spsrtína Elch hler zodanig rou
ontt.lkk€len, dat het èe taak van de ilanrnEn ten aleLe zou kunnen o-
vernêoen. ook deze vewachting bleek oqiuiet. Door ile zêrldie€ oh-
derg'rond ontgtondên g€nr8kks fij k ultepoellngen rondon de plaat 6n

tonslotte werden d.eze losgerukt van brur plaats.
0p e€n open wêd ronder d.amen kon bet gewas hler niet gro€Í€n

en vervanging van d.e danmen bleek d.ug niet uogellJk.
Velder lrle} ook de ul-tbreidlng ven ale ultg€pLante stekken

zeer tegen. Sj.j weten thane dat Spartina, oE goêal te kunnen groel-
€n, een voed.selrijke bodem en têl.kenJêrê €en nteur laagJe vêrt
s11k nodl€' heeft. De erme landig€ rad"boilen vorrt geen geschlkt
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nLlleu voor een weelclerig Spartinagewae.

In Zeelanit pootte nen de pla.nten u3.t op een onderlJ'nge af-

stand van 5 o en natijaar hadden aiJ het gehele terrein bedekt '
Eisr gÍoeÍalen de pol}en aanzlonliik langzaner, rvat uit de onder-

stdandê tabel moge bliik€n"

&E!. Groei van Spartina-steldren Ln hlrn e€rste, tweede en ilerilê

jaar na de uitplanting" Opgegeven 1s tte genlildeltle doorgnede van

tte pol1en van één variëteit.

na. 1 Jaar
geu.doorsnee !2 cm'

vê!. vÊïr 21 tot 45 cn

Eieruit blijkt overduldelijk tlat de groei hÍer voel nlntlêl

rnéI ls alên tn Zeeland..

Eet eerste wat wlj hebben geprobeeld iE een rÍint€rqaÊt b€-

stanal t€ yerkxljgent door op verEchiLlende puxten 1an8:s de kuet

het resterende materiaal en d.e resten van het oateri&al dat hier
voorheen reedg aloot de Sontt vaÍr RuÊtwotêrEobÈlpen was ultgepLant t

in groepen Ln eLkaars nêbÍihetd ult te Slantenr om op deze riJze

hea:rden te bijg€n van winterhard roaterlaal ên teven8 det dê hoop,

ilat er aeer kièukrachtls zaad gevorod zou sorden. Alleenstaardlê

pol1eÈ hebbên dtkxYlJls weinlg kienkrachtig za.ed.

Deze poging is gealaagd en heef,t tot resultaat gehadr dat zich

th,ens lên€ií de Groninger kust uitê€st!€kte Sps.rtlnevelàen bevinilên '
(aie foto nv.21),

Sownillen 8B lrrkte het oxo van èeze planten saad te wlnnên ên

het gÊÍss door ultzaei te venteercleren.

Svenalc bij Salloornia. uit êr blJ Spartina heel rat aan tleze

taeilwinnJ.ng veet. ZoaIE reed.s word. eedêgealeêld kont het SprvaÊ Iaêt

tot ontriid(ellng en v8.1t ook de bloeL en cle ontr:il&eling van het

laeil wíJ laet, Eoe verdet nen in de herfst kout r des te neer kanl

nen h€eft op ultgertJpt zaatl. Er iB echter één naar sa.n dlt allêr
vêrbonden en dat oijn ale naohtvorgtenr dle d.anlg roet in hêt €t6n

kunnen 6ioo1en. Eet is n.1. gebleken, dat na één of twee fllnke
lachtvorÉtên Eet tênpêïetr,ren vau l!êer da,n 40 beneden het vr1êr-

na, 2 Jsar
52 cu

vah 1? tot 8J on

na J J aar

82 rn
van !8 tot 14, cÍ|,.
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Folo 2). De plaata vvaat deze f,oto werd gpnotren toont
onÉ ênigp van cle oudste Spartlnapollen. &ana Ie êit
gebietl gehcel met SpartÍna begroeÍal. I\rssen ile oud€
pollen wertl een aantal nleuwe geplant.

punt het zaad genakkeliik van do ha1nen loslsÁt. Vandaar ook, dÊt

biJ een oogot later dan ha1f Novembêr de riËlcorg te groot 'rÍorden.

lÍanneer zoals het vorigê iaar de zooet koel 1e, koat er varr de

zaêalvornlng weinig terecht, àaar d.e planten zich veel te traag

ontïÍ'Lklce Ien "

Eet zaad van Spartina raa€: evênuLn als dat van Sallcorrrla vol-

kouen uítdrogen. Eet ooet ongeveer op dezelfde rviJze norilen be-

saard.,

Na helf April Loopt de kiemklacht BnêI achteluit, De beete tÍJÀ

on te zaalen ie vàn half lí:.art tot half Àpríl.
ne uitzaai kan op dezelfde riJze gelchlèden a1e btJ SalJ.cornlag

a1leen ooeten ile zadên wat tlteper ln tle gronil vortlen gebraobt r het-
geen blJ machlnaal zaaien geechle ilt door eên êe zaêivoet va.n de ua-

ohine een €3otêrê aloo:rr aan te brêngen.

I'oto 41.24 geeft een beeLd van een riJtie uitgpzaaidê Spartlna-

Dlantên.
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Foto 24. Rtj tJe uÍtgezaaítle Spartinaplanten.

Zoals reedE werd meclegedeeld. vallen er verschlllende varië-
teiten waar te nemen biJ Spartina, die zich latèn ondelschelalen

aan tle votn van d.e aar, d.e kleur van steng€ls en bl"ad.eren, èe

lengte van de stengel ea vemohlllen ín bloeltiJil, nèar teveus

door veïechill,en 1n uítbreidlngcveroogen " (zle foto nr.25),
Eén van de nl.ddelzware variëteiten ls wroeg bloeiend. en geeft

bêhoorliJke hoeveelhedên zaad en hieftit begtaat thans dan ook

het leeuwendeel van het huldige Spart lnabeatand.,

!e zioh het snelst ultbreld€nile voroen kunngn helaas alleen door

ultplant€n rord.en vermeerderd., ilaar de rtjping vall het zaad veel
te laat valt "

l{aast de uLtzs€,i kennen rlJ dug de vermeerdering door nlddel-

van ltêkkên en van po3,1en met k1ul.t, beneveng het ultplanten van

gaailing€n, Mêt het uitplanten van lteklren kan men hieÍ niet voor

15 Mei aa,rrvarlg€n en vooÍ 1l Àugustus, het Uêfdt nog eerdèr, moc t
di.t beëlndigd ziJn, da,er d.e planten and.ets voor de herfEt onvol-
doend.e wortelvast zijn, Na het verplant€n tleedt over het algemeen

vergeltng van de bladeren op, (zie foto nr.26).
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I'oto 25. 0p deze foto komt duidêlijk het verschil tus-
sen de versohlllende variëteiten tot ultdrr:kking, De
stekken waa:::.it de pollen zijn ontstaal wèlden g€I{k-
tijdtg gpplant.

I
,.
t]
,
í

i1

t

Foto 26. Spartinaotekken zoalo ze worden ultgeplant
op bet ïad.
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$aast stekken kunnen ook pollen uet klrrit worden uitgepoot.

leze geven d.e beste resuLtatent maar deze wiize van vermeerdering

Lsp doordat nen tevens veel grond moet verplaatsen r zêêr kostbaar.

In bepaaLde jaren zijn er kiemplanten in voldoende mate en

van vold.oende ontwikkeling aantezig, die zich voor uif,planting
lenen. Iit is van de pIaetuethoden d.e meest voordeLigp. (zie foto
nr.?"

\

Foto 27. Spartina-kíemplanten r geaohikt voor het uit-
poten. Bij sorlrcigê (ter weorszLjd.en van de rnaatetreep)
ztjn de teEten van het zaad nog te zien'

Eoêwèl Spartine de rust j.n het rater on€€tlriJfeLd bevoÍd.êrtr ig
het de vraag nog of daze plant voor onze streken van enlg nut 1r.

In iIê eerstê plaats verloopt de uitbreiding over het a1g€IÍIeên

traag, zodat het Eeerdere jeÍen duurt afvorens een veld. bedekt ls.
In díe periode is het neestal teedE tover opgehoogdt tlat ook het

krelilergraa er kan groeien en dit gewas ie van veel groter rnrt

da,:r Spartina, dat a1s veevoeder slechts een gerlnge wsaf,de hèéft.
Eet vee laat het gewas neesta} rnet rugt en zowel in gedloog:ale toe-

stand ale Ln de vorn van kuilvoêÍ heeft hetreinig waard.e, zoals

uit àe onderstaande verklaring ên analyse van ged.roogde Spartina

noge bliJken.
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IROS'B0ERIERIJ rrTAl\fifrNliÀlïrlrru|rr

EORNEI'IZXN.
Eornhr:.izeu, 10 jan. 1956 .

líiJne Eeren r

EterblJ àoen wiJ U toekonen een a'nalyee van de partiJ

spaÍtLnal wê1ke riJ van U ter beproeving hebben gehad '

I[tJ kuuren U medetlelen dat wlj dlt spartina eniSp èá€Pn

hebben geprobeerd te voederen.

Doch daar d€ koel'en hi€rqan dernate van Êtreek rêakt€n

êat veriler voederen onverantwoord walt r l$n wê hieluê€ g€atopt'

De bedruf à1€Íiler.

PIJtrSL,Àl{DB0ltttPRcE['stÀlr0N s00RlÍ.

Eoorn, 2 Nov ' 195r.

lr.n tle Eeer Dr L.F.KanP!'
Itbtersta,at '
!-A-9-S.-(cr.)

Voot hèt EeeI van het kunstnêtig gêdroogde Spartlna vontlen

wij aan de ha,nd ve,n onz€ verteringoproeven in ile dro€P stofl
verteerbaar run eÍwl-t 6,5*/'
ze tnee lwasttle

On€sreketral op het heel a1s Eodanlg:

drogP stof

,9.'

85.24

verteerbaar nrw eiwÍt 5. 56

zetneellrsarèe tt.6
!e voedettcaard.e ervan kont iluE ongeveer ovefeen met ilie varl

GFutddeld hooí, wearvoor opgegeven etaatl

verteerbaar rur elwit ,.4
zetmeelsaarile 52,4

De handel6rÍaarde ervan aal rlua ook on6eveer net tlie van het

g€wone hool ove teenkorneL '
tr.8. !a N.D,nljketta.
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Een groot nadeel van dit geras is, d.at nen er bij d.e uLtvoe-
ring der we"kzaaoheden hlnder van ondervindt, omdet hiê! begreppe_
lingswerkzaaehed.en noeten worden uitgevoerd. en d.e SpartlnapJ.anten
aelf zowel a1s huÍr zaailingen hebben een rlitg€êproken voorkeur voot
een plaats ln de greppels. Dit levert biJ graafwerk moeilÍjkheden
op. Niet a1leên word.t dit duurder, doordat vooraf gernaaid. moet
wofden r aaar bovendien kost het grondverzet neer d.an normaal. ver-
der kan nen onnogelijk vaststelLen of hêt nateïiaal op d.e juiete
plaatsen rordt gedeponeerd..

GezieD het vorenstaand,e wordt thans g€zócht naar een wiJze
om <tlt gewas althans op bepaalde plaatoen weer lrwijt to worden.

Cebnrik van gevaarlijke sproeimiddelen is langs d.e dljk net
het oog op kinderen ên vee niet verentwoord en het is nog zeer d.e

vrêag of het geras er op zou reageren, ond&t bij besproeiïng het
verEpoten nateïÍea1 nlet aa.ri stengels en bladeren hecht, uaaï e,
eenvouilLg langs afloopt. Met naaiên krij gt men het gewaa êI evênuin
wêgl, teneêt Íaa! d€ vele oneff,enhealen èen kort afnaaien ven hêt ge_.
waa 1n ti€ nêg gtaên. nê beÊte voorultzÍchten lever! nog een Ínêtbode
Eas,rblj de woltele word.en beschadigd..
!ÍlJ weten uit exr'aïing dat Spartina reer gêvoelig iE voor beschadÍ_
eÉng van dé ondergrond.se plantendelen.

Al oet al komen wiJ tot de conclusle, dat Spertine nl.et heeft
volilaan aan d.e verÍÍachtlngen, De ontwlkkeling en uitbreitting iE tê
Ianglaa,n en B,ls het gewas merkell.Jk het veld geheel bedekt, belet
hêt een ander zeer nuttig gewae, het kwetd.ergrao, om zich d.ear te
]re8tl,€Bn, daar Spertina nLet -a1s vroeger d.e Saltcornia_ verdriJnt,
wanneer het loreldergras versohijnt ,

VC. PuocinellLa maritima.

Eet kweldergras vornt een ta,melijk Laeg g€tcas. Het iB êen grêÈ
dat zeer sterk uítlopers vorrnt, d.ie op verschJ.llend.e punten gemalclco-
l.ljk worteleny zodat de planten na kortê tlJd 6roto oppervlaJ<ten Ín
beslag kurnen nenen.

Eet glas word.t door het kwêIalerveê gaarne gegeten en d.aaÍnee
!Íord.t tereD.s voor de verspreid.ing zof,g ge d.ragen. Bloeiendê pJ.anten



a

-88-

treft uren n,1. hoogst zelden aan en de verepreiding: heeft dan ook

in hoofdzaak plaats d.oor veSets.tieve delen, diê om d.e een of an-

dere reilen rran de ouderplanten rÍerd.en losgerukt.
Sallcornia speelt bij de verepreiding een f,oI van betekenis en

hJ.erop word ln het desbetreffend.e hoofdotukje reecis nader lnge-

SE'en,

Puccinellia is evenals SalicoÍnie zeêr oterk aan een bepaalde

hoogte gebonden 
"

geeft het zlch ecbter een kear gevesti€d en is de hoog"Èe voldoencle

dan Ís de kans geri-Írg', dat het reer verdnijnt. tfrij hebbèn bU dêr-
gelijke poIlen waarnemingen ged.aan over d.e snelheld waarnee zLJ

zich oplrog€n en deze variëerde van J tot 9 cm per zonerseizoen.

De ophoglng bestond, daar het hier vriJ staantle pollen betrof, na-
genoeg geheel uit zand, d.at vermoed.eLijk zeLfs ten delê uit de

naaste ongeving afkouretig was.

Eet ie gezien dit vêrnogen tot vastleggtng van nateriaal ook

begrtjpeliJk 'wêarom aan bet begin van d.e vroegere kwelalers roveel
zênal Íerd. teruggehouden en '!Íaarom d.eze aan d.e brritenrantlen zo

sterk zandig waJen.

Merkwaardig 1o het vernogen vsn dit gfas, on wanneer het zloh
volkomen ln het zand heeft gewerlrt, Eod.aÈig, dat het er zelfe ge-

hoêl door wordt bedeld, om zLch hieruit ornhoog te wetlcen,

Op een bezinkveld achter d€ NooÍdpoldet rErclen &etlngen ver-
rloht ln greppele welke ,5 m van elkaar rvaren gelegen, De ene

greppel rsrd gehêel begrensd door nBt kw'el-dêrgras begroelile aldrêr!,
ilê and.ere door uet SaLicornia begroeid.e. De greppela tl&ren gêllJk-
tÍJdíg gegraven. De hoevêelheden in tle greppels aohtergebleven

llr€ol.e vorhielden zich echter als I I 16 (gen. van 25 punten ln
leitere greppel).

Dlt bêw$Et ve1 hoe stork het kweldergras het materiaal vaethoudt "

Blj <to huídtge la,nd.aanwinn j-ngsrverken ís de ultbreiiling van

rllt nuttige gÊ !vs.s in het begC.n wêl eens miniler voorspo€allg gerÍeert r

ouilat nen te lang voort6:ing net het nalcen ven te dlepe greppelr.
Deaf,doór vÍerd d.ê groei van Sallcornia belemmerd. en de ve stlgC.ng

€n ultbreiiling van het laiveliiergrae te gÊngêga€r,
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Gedurende de laa,tste Jaren zijaer pcgingen gêêaen od kwel<ler-

Bras kunstnêtig ult te breíden door het rdtstrooien €n rasttïap!€a
van uitlopere. !e regultaten van ileze proeven ziJn zeer vergchC.l-

lentl, zondet dat het tot duever altiJd ls ge],ukt de oorzaak àaar-

va,t! váÊt te stelLen. Voolal voor grond.daronen, die door hun 88otêrê

booSÈe nog a1 te llJden hebben van ile waterberveg{ngr i5 een gras-

begroeiÍng van uael belangr ondat claardoor de aantastingi aênzien-

flJk kan reorden beperkt .

YD. Feetuca nrbra.

Rood zrcnk63ag r 18 het gFas, dat lret hneld.ergras opvolg$.

Eet koot voor op atE hogerê trrêlalêre en verilraagt níett a^1Ê lfirel-

derg?a8, een rrrlJ re€BlmatL€p oventrouinSi net zout tater.
E6t gprÍêr heeft <laa.ron voor ile vast16€:giltg vên liaterlaal, ool(

slochtr g€ringË b6tek6niE. Dat hêt hier beoproken nord.t, kont on-

tl,at 6cbleken J.a, det dlt grae yan belang is voor het begoden van

ile dÍJken €n voof, het }evêren van tèed.r d,at voo' <le lnzaal van de

dtJlrvoet gebrutkt kan worden.

llen vindt van do voet tot de top van de dijk v€rschilleÍd€
s6nes, êLe Leilet voor zich gBkenaerkt aiJn tloor bepaaLtte erln
voorkonende graagoortêr,
ger€têlt ugn nn een be oohatiigde plek, da^n ze] hetr alaar nen è€

torlen van Ae koelèêrs baaLt' een aeld?a€trhelil ,lJnr Aat ln êeae

rqdE d,e gFassen yoorkonnen r dl€ ook op dê desbetreffenal€ z8ne van

de dljk tbuls behoren. Bestaat b.v. het graË van €en d€rgBliJk6

soile ult kreldêlgÍa,s, dan ss1 illt vervart gpn ooeten worden floot

andere grêËEen I ilaer het loveltlergras zioh niÊt ksÍr hêndhar€n.

De gaaÈvoorziêning 1s echter ,:p èe illJken o1s gerrolg w,n êe

neeLal títensleve beweldi.ng sleoht en w"iJ zien d.an ook dllÍrl,Jlt t

itat bet kneldergrae, Ín plaata van d.oor and.ere graseea, wordt rrer-

vangen iloor ot*Fulalen r dle tloordat ze vooral Ln ale rintêr een gB-

rl-ng€ro bed€ktd ng vèn dê bodeE gêven weêr een kale zsskl<e pl6k
veroorzêkÊn, rodat hêt volgend voorJaêr of eeÍr j s,ar later weor

herbeaood noet worden. 0n dit te voorkooen wordt tegenwooldig o-
ver tle nl€ur beao<le pLaateen graozaail uitgpstrooid yan de ter

t
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pIêatse thuls horende grassên. Voor de onderste z6nes van de dtik
lB d.lt het roodzrÍenkgragzaad. r gewonnen op d'e kweLd'ers, dus afkon-

sttg van eeu zout resistente variëteit'
Ik wil thans nog een plant verlreld.ên d.ie op de bezinkvêl-den

€n kreLders La.:x€:s de Noord-Groningêr kuêt eeÍr zeld.zane versohiJ-

ning is, n.1. dê zees,ster. Eij hebben onc aÍgevraagd waarou dÍt
€€waa, det in de Írauwerezee veel vocrkomt en in d'e Dollard grote

g€bLed.en geheel bedekt net planten vofl 2 m hoogte r híer ns,g€noeg

gêboeI ontbreekt.
Eet blLJkt d.an, dat de sterke boweidiug: net sohapen hLervan de

oorzask Ls. Deze d.ieren graaen onn:iddelu.ik J.eèer asterplaÍrtje tot
ile gronil toe af,. Kienplanten worclen n.1. we). regelnatig aa^ngetrof,-

fê4, uaer e! i6 er practisob Seenr diê bet tot een volraeeen plent

brengt .

fenÊlotte nog eên enkel voord. ovet d.e beweid'ing va'n de ]rel-
ders. Over het alg€Deên norden de kweLderg beweld net schapent

hoewef er thans ook polders zljn Íaar jong vee op de dijkea en

lw€lders wordt toegelaten. Voor enÍge ieren teru€ wêrden veêl

klachten vêrnomen over €ên longaandoenlng bii de Echapen die oP do

lotvelalêrs rerden geweLd. Xhane hoort men hierover nogi s].êohte Í€1-

nlg, zortat Eeale door de huidige priizen voor schapen en wol het

besit van beweÍ<tbare trcweldere op prlJs wordt gèsteld. b zlin ecb-

ter ook tiJtlen geweestr dat dít nlet het geval wae.

3ereldlng met garzen, wat in Sl-ee.swijk-Soleteia vee). voorkout t

keËt raen hter n1et. Een ilergelljke beweiding ej.st êen regplno'tig

toezlcbt.
De finenëÍële resultatsn waïen echter zeer gunstlg. Índ16n h;ier

een aanzionLiJke kwêIdèrvofnÍng tê voorzlen rael betgeen thang êclr-

ter nl.êt het gpyal is, zou het de moeite lonen oa na te SBan of,

ook voor onE land de ganzenhouderij goêd.ê vooruitzlehten boodl

vooral, ondat d.e uitkonsten va.n de sohapenhoud.eriJ zeer rlsselval-
Itg ztJn.
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1.

2.

?

4.

{,

YI. SÁl{ElflIr-mING Ejf ,CONC}ISIES. (zle ook fie.20) '

Door de seegaten heef,t naar het Ooetelljk waddengebled een

gÊreg€ld,ê sanvoêï van BIib plaats, det noeiliilc tot bez inkingl

koot.

Doot een gering aantal diersoorten wordt een deel van iiit
eli! utt het wator gezeefd en 1n een beter bezinkbare vorm

gebÍa.oht .

Dlt beter bealnkbare eLÍb Saat slechta voor een deel reoht-

etleek8 naaÍ de bozLnkveldan '

Eet gróotste dêêI kont YoorloPl8 op nrstige plastsen 
' 
gêlêg9n

bultên atêze veltlenr tot bezinldng;'

$iJdene pelioalen van rulÍ Eeet f,ordt het op€pwoêld' Ten dele

gerès.kt het hieraloor in flJn vexilê€ltle volm' ten ilele behoudt

het <Ie elSBnachal) oE snel tê bezinken'

5. !e olroellng Saat EeeStal gepaard net een v€rplsatsing van

bet nateria.al. Een deel van hetg€en werd opgêwoel'l za1 rveg!

op bet open wad tot bezínklng konen.

&n ileel za1 op de bezínlwelilen neErelaan.

Een ileel verdwíjnt vie de wantÍJen naa'r aangrenuende wadilen-

Spbleiien êo het ls nlet ultgcalotênr dêt Juist tlJdeno rttw

weer een deel in de Nooralzee terêsht koDt.

6. Op tte bezlnlcveld.en wera dLt slÍb vroeg€r Ln hoofdzaak vast-

Seleg@ en lêscherud tloor de veg€têtie.

BiJ het hler toegepaate g€sltzigde SleÊsw.3.Jk-Eolstelnsê syo-

teèr[] hê€ft de nens d.eze flrnctl€ overg€nonen.

1, rË,ae wetken rortlen ult8€voerd op een aanzienlljk lager nJ'veau '
De greppels aliê btJ de door àe oeverelgenaren toegepaete riJ-
!€ vên lanataa,nrinnlng en blJ de oorspronkêI1Jke Sleegw$k-

gol.stelnse Dêthóêo hooÍtttak€ItJk dlenden voor d.e drooglegglngt

habben er nog een treed.e fuactie, n.1. dÍe ve.n sllbvêng€lt

b1J g€lsêgÊn.

8. lele frurctle s siJn €1êÊn1tjk nlet net elkaar te v6renj.g€n'
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On een redelíJk rerultaet te H.Jg€n tnoegten rle greppels ean-
alenliJk g?oter wo?den,

p. Ê1 nen sucoessên boeken, d.an dlenen êe begreppelíngsrerkza,am-
heilên op tiJd te worden uJ.tgevoerd.

10' De uitvoerlng eist een groot aaritol wetl&rachten gedurende t)e-
riodÊB, vaarln ook dlkwiJle elalers mensen worden gevraagd.

11. Daar het aanb oal van werld<raohten zeer varialel ia, besteat ile
konar.alat nlat aL1e uit te voeren werkaaauhed.en ttJdig kunnen
worilen verrlcht , wanneer nen a1le€n op lr.a^ndkracht ls a,Ê,ngeteren.

í2. Dtt heeft pleid tot de ontwlt<keI1ng van de uachlnale be6reppe-
11n9, raarvoor thane een ploeg 6n een graafnaohlae in gebrr:lk
ElJn.

lJ. Van d.erÊ kaa d.e la.atotgenoeoalê tr01 íg taor mínder werk per
tljitdeenheld verrlchten, oaar daar ataat tegenover d.at het ap-
paraat op leder terreln te gebruJ.kea Ís en dat a1 het graafwerk
er ne€ verrLcht kan vorilen, ook dat ton behoeve vari de d.annen.

Verder valt er reetr weinig biJkomatig rverk tê verïlcht€n, het_
€€en vên d.e ploepn nlet gezegd kan vorrlen.

14. De bódenkslt€ring iê een va"Il d.e belshgf,Ukote hulgnJ,ddeten blJ
d.e Lanêaanwinning. Ztj iiienrte 1n d€ eêratê llêots o@ een Ln-
<inrk te lrijelen van de sifuatlê langr de !írst, waarbiJ d.e gun-
stÍ€p posltl-e va.n de pbl.eilen in de oryving van è€ rêntfiên
naar voren kwam.

Í5. ïeriler gaf en geeft de kartering ons e€n irulcht in ito wijze,
waarop rle Bedlhcntatlé bÍrmen de velilen verloopt.

16. laordoor kond.en 1e verbeteriJrgen worilen aÁÍrgebraoht in bet
eyoteen en 2e kumen beoparingen word en vorbegen, ondat nu nj.et
Ia.n€pr gÊgrelpeld word.t sanneer zulks n:tet heer nood.zekelijk te.

17. De rol van de vegetatto te b1j de huldíg€ volul vèn Land.aanrín-
ning een ond.e rge ochlH e gerortlen.

18. Van norgchLllendê g€!ÍaÊêen werd nagegaan op welke wiJze ze het

5
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best konèen florden varmeertlerd, onde't bii de oorapronlst ii]re

opzet aen ile Yegêtatiê een beLan8ËlJke r'ol lras toebeàeeld'

19. Spartlna ÍlownrendlÍ leve!'l€ blêr niet de resultaten die non

ef vÈn vênÍ{rchtte. oP het ogenbt'1k wor'ten telfs proeven g€-

nonen ón op be])sslde punten d€zé plant zo snel nogêlijk tê

llquideren.

2O. Slotconcluale. t anda'aÍNÍinn€n volg€ns dê thans toegepaste ootho-

ile ig een !Í€rkr dêt elleen net gucces kg'n vorden uitgevoerd't

alË riÈn i"!r rtaat ts dÀareoor benodS'gde èrb€i'i op de Juiete rij-

ze êÊ op hêt Jutstê mooent t€ Laten verriclrten ' 
and^ers zal uen

herhaaltteliJk dubbe I werk moeten tloen' Of dit werk econonÍgch

vérentwoord lat 1Ê eên vroà'8 wÈaÍ|tan de beantnoortling )ulten

hêt katler van d1t lralport va1t"

ltsnslotte nog één optsalking' BU het lezen van cllt rapport

lalhet'unopgÊvaIIen,ilatgeenclJfersover<leophogingltjn
epnoeEd. Dtt la net oFuet €Bbeurtl en we1 oudat er 8€dur€nd€ de

laatgtetiJdaanolenliJkeveranderlngpnbebbenplaat6gevonden
tengevolgp rên hêt aanbrengen vàn een onilerqetd€ l-ing ln àe vêlèên

én bet b€Íêrhen net &achj.neÊ ent'

Derdoon onil€rgaa,n d.e oiJfera Soos vrlJ gr'ote vers'ndêring€n "

Sljeennoroal€bewerklngn&glllêneohtertekeneDopeenophogrng
rariërenil vg.n e tot ? on.




