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Dankwoord

Graag willen we een aantal mensen bedanken bij het afsluiten van dit onderzoek. In de eerste plaats be-
danken we Ies Zonneveld die de initiatiefnemer voor dit project was. Han Sluiter was de man die vanuit 
Staatbosbeheer het project goedgekeurd kreeg bij het Nationaal Park de Biesbosch. Verder hielp Theo 
Muusse, boswachter van Staatsbosbeheer in de Biesbosch, ons heel hard bij het leren kennen van alle 
hoekjes en kantjes van dit schitterende gebied en hij zorgde voor een perfecte logeerplaats midden 
in de Biesbosch. Ook Rob van der Made had zijn aandeel in ons wegwijs maken in de Biesbosch en 
zorgde tegelijk voor de faciliteiten van de boot die we gedurende het project mochten gebruiken. (Sorry 
Rob, voor onze onhandigheid in de eerste dagen van het bootgebruik, wat jou een pak herstelwerk 
kostte.) Jacques Van der Neut speelde eveneens een dag lang onze bootchauffeur waarvoor dank. Ver-
schillende andere mensen van Staatsbosbeheer zorgden voor heel wat nuttige historische informatie 
voor ons onderzoek: dank je wel ook aan Dick Veenhuizen, Dirk Fey, Han Sluiter, Geurt Verhoeks en 
Jan van der Linden. Archivaris Valentine Wikaart hielp ons heel wat vooruit door ons wegwijs te maken 
in het Biesboschmuseum en een aantal foto’s in te scannen. Hans de Boois beantwoordde schriftelijk 
een aantal vragen. Wicher Pen en Aad Wesdorp hielpen ons bij het herontdekken van het salicetum op 
de Plaat van het Land van Essche bij het Hollands Diep. Griendwerker Peer Heystek, landbouwer Jan 
Saarloos, kooiker Jan Reuser en mandenmaker Leo De Been tenslotte hielpen ons in een interview en 
terreinbezoek aan heel wat nuttige historisch-botanische achtergronden.

Foto uit de collectie van de rijkslandbouwconsulent voor de griendteelt Tuinzing, bewaard in het Biesbosch
museum (niet gedateerd, niet gelocaliseerd). 
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Methode

Tijdstip. De Biesbosch werd op wilgen gekarteerd in de loop van april, juni, juli, september en oktober 
2012 en april en juni 2013. 

Voorbereiding. Door middels van literatuurstudie, archiefonderzoek in het Biesboschmuseum, onder-
zoek van het wilgensalicetum bij het Biesboschmuseum en interviews met bevoorrechte getuigen (Bies-
boschonderzoeker Ies Zonneveld, voormalige griendwerkers, landbouwers en een kooiman van de 
Biesbosch, voormalige en huidige beheerders van Staatsbosbeheer) probeerden we een zicht te krijgen 
op de wilgentaxa (soorten, kruisingen, cultivars, klonen, spontane taxa, geplante taxa, autochtone taxa) 
in de Brabantse Biesbosch. 

Methode van het terreinwerk. De kartering gebeurde via steekproeven. De verschillende eilanden, 
schiereilanden, polders die op kaart een apart toponiem hebben werden bezocht. Voor elk toponiem 
werd in principe een steekproef van een halve dag terreinwerk voorzien. Dat was onvoldoende om elke 
wilg gezien te hebben, maar ruim voldoende om een goed beeld te verkrijgen van de variatie en de 
verspreiding van de wilgen die in de Biesbosch voorkomen. 

De kartering gebeurde hoofdzakelijk door middel van twee verschillende technieken: een snelle, maar 
iets minder details opleverde techniek, vanuit een klein motorbootje of kano en een langzamere, maar 
grondiger techniek te voet op het terrein zelf. 

Bij de kartering vanuit een bootje werd rond het te onderzoeken object gevaren, zo dicht mogelijk langs 
de oever. Op het blote oog of met de verrekijker werden de wilgen gedetermineerd en vervolgens door 
een tweede persoon ingetikt via een Mobile Mapper CX Magellan, ‘rugged handheld GPS Reciever for 
professional mapping’. De GPS werd op een uitschuifbaar statief gemonteerd om een betere satelliet-
ontvangst te krijgen en een systeem van postprocessing nadien zorgde voor een correctie, afhankelijk 
van de satellietstanden van de dag van opname. Deze techniek is er verantwoordelijk voor dat de 
kaarten een duidelijke concentratie van punten te zien geven aan de rand van de eilanden. Wanneer 
taxa niet exact op die manier konden geïdentificeerd worden, werd even aan wal gegaan of vanuit de 
boot een tak afgesneden om meer details te verkrijgen. Deze techniek werkt in het bijzonder zeer goed 
als men reeds een goede kennis heeft van de aanwezige taxa en in de maand september, wanneer de 
verkleuring van de bladeren van de wilgen optimaal is om talrijke taxa op kleur te kunnen herkennen. 
Ook in april is het een zeer bruikbare techniek om bloeiende wilgen van op afstand goed te herkennen. 
Nadeel aan de techniek is het herkennen van taxa die een detailonderzoek van de beharing van de on-
derzijde van het blad vereisen, zoals de groep Grauwe wilg, Geoorde wilg, Rossige wilg en onderlinge 
kruisingen. Ook taxa die een verificatie van de lijstjes vereisen, zoals Boswilg, Boswilg x Grauwe wilg, 
Boswilg x Katwilg, Grauwe wilg x Katwilg, Grauwe wilg x Rossige wilg, Grauwe wilg x Geoorde wilg, 
Geoorde wilg, … kunnen niet van op de boot gekarteerd worden.

De tweede techniek bestond uit een korte landexcursie, waarbij elk taxon in detail kon bekeken worden. 
Hierbij werd maximaal gebruik gemaakt van de nog onderhouden griendpaadjes die her en der nog 
voorkomen. Ook gemaaide kades leverden snel resultaten op. De locaties waar geen griendpaadjes of 
gemaaide kades meer aanwezig waren, zijn bijzonder lastig te karteren. De snelheid in de bosreserva-
ten of in verwilderde grienden en rietgorzen wordt zwaar beperkt door omgevallen wilgen, manshoge 
brandnetel, sluiers Haagwinde en hoge waterstanden. Op deze plaatsen werd de grondigheid beperkt 
door de vooropgestelde tijdslimiet van een halve dag steekproef per object. Voordeel bij deze techniek 
was uiteraard wél dat elke wilg op de route in detail kon bekeken worden en genoteerd.

Identificatieproblemen bij de kartering. De kartering bleef enigszins in gebrek bij de specifieke variatie 
binnen bepaalde taxa zoals Amandelwilg, Katwilg en Schietwilg. 

Bij Amandelwilg vernoemden oude griendwerkers tal van lokale klonen zoals gele tweebast, groene 
tweebast, zwarte driebast, ijsgrauw, beugelgrauw, Hengelaars grauw en Oostenrijks grauw, die ze ech-
ter niet allemaal meer konden thuiswijzen op het terrein of in het Biesboschsalicetum. Veel van deze klo-
nen zijn ook in de literatuur onvoldoende beschreven om ze op het terrein terug te kunnen determineren. 
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Zwarte driebast herkenden we wél met zekerheid. Gele en groene tweebast werden als groep herkend, 
maar het onderscheid tussen beide was niet altijd duidelijk. De overige Amandelwilgtaxa werden als 
verzameltaxon Amandelwilg aangeduid. Onderlinge kruising bij de verwildering bemoeilijkt ongetwijfeld 
dit kluwen nog veel meer, want Amandelwilg komt met zowel vrouwelijke als mannelijke klonen voor.

Bij Katwilg vernoemt vooral Tuinzing (1938) de introductie van een aantal Belgische, Franse, Duitse, 
Poolse en Nederlandse klonen (Belgische Kat van Hooymans, Franse Weda, Koningskat, Oeverkat, 
Grijze Rijsenburgse kat, Groene Rijsenburgsche Kat, Katstammen van de heer W. C. Meyerink te 
Doorn) die de kwaliteit van de Katwilg in de Biesbosch moesten verhogen. Dezelfde problemen, het niet 
meer herkennen door de griendwerkers, en inkruising bij verwildering zorgden er ook binnen deze groep 
voor dat we slechts een beperkte variatie binnen Katwilg onderscheidden. We herkenden wél de kloon 
Zwarte wiedauw (een Vlaamse benaming; geen Biesbosch-aanduiding). De overige Katwilgen werden 
niet nader gepreciseerd, maar Katwilg zonder meer genoemd.

Bij de Schietwilg is een zeer grote, vermoedelijk natuurlijke variatie aanwezig in de Biesbosch. De 
rijksgriendenconsulent Tuinzing verzamelde omstreeks 1930-1950 een hele reeks lokale variaties die 
hij kloonde en een nummer gaf. Ze staan (al dan niet nog op de correcte plaats?) in het salicetum van 
de Biesbosch. Niemand herkent evenwel nog deze klonen. Er werd dan ook geen inspanning gedaan 
ze apart te karteren. Vooral rond de spaarbekkens, maar ook op Cornelia werden ook verschillende 
cultuurvariëteiten van Schietwilg geplant, die op hun beurt konden inkruisen met de lokale Schietwilgen. 
Ook de grens tussen Salix x rubens var. caerulea  door Tuinzing geïntroduceerd in de Biesbosch - en 
breedbladige Schietwilgen, die in de Biesbosch mogelijk ook tot de natuurlijke variatie behoren, bemoei-
lijken soms exacte afbakeningen binnen het Schietwilg-complex.

Onverwachte ontdekkingen. Omgekeerd werd een grotere variatie aangetroffen binnen bepaalde groe-
pen dan uit de interviews of literatuur te verwachten was. Kraakwilg en vooral een reeks kruisingen 
zorgden voor veel meer variatie dan verwacht.

Kraakwilg bleek met drie verschillende variëteiten voor te komen. De vermoedelijk autochtone Kraak-
wilg, Salix fragilis var. fragilis komt met beide geslachten voor en het was dus aangewezen deze wilg in 
de bloeiperiode te karteren. We vonden echter ook talrijk Salix fragilis var. russeliana, een vrouwelijke 
Kraakwilgkloon die nergens voorheen vermeld of vernoemd werd. Salix fragilis var. furcata is een man-
nelijke Kraakwilgkloon, die eveneens op een beperkt aantal locaties aangetroffen werd.

Bij de kruisingen waren de nieuwe vondsten schering en inslag. Vooral bij de spontane kieming na 
de grote natuurherstelwerken van de jongste jaren werden frequent Grauwe x Rossige wilg, Grauwe 
x Geoorde wilg, Grauwe x Boswilg, Grauwe x Katwilg, Bittere x Katwilg, … aangetroffen. Ook bij de 
geplante taxa waren veel kruisingen aanwezig die door niemand voorheen vernoemd werden. Kat- x 
Amandelwilg bleek met twee verschillende klonen voor te komen. Schmidtstam 65 bleek een mannelijke 
kruising tussen Katwilg, Bittere wilg en Amandelwilg. Duitse dot bleek met drie verschillende klonen voor 
te komen, de kruising Kat- x Grauwe wilg bleek frequent rond de spaarbekkens aangeplant, terwijl de 
beplantingsplannen daar helemaal geen melding van maakten, …

Interviews of literatuur gaven soms ook verwarrende informatie die bij de kartering niet bleek te kloppen. 
Het in het salicetum of op het terrein als Kaspische zandwilg (Salix acutifolia) aangeduide taxon bleek 
bijvoorbeeld een Berijpte wilg (Salix daphnoides). De lokale benaming ‘kesper’ duidt echter inderdaad 
een Kaspische zandwilg aan. Het taxon werd echter niet meer op het terrein aangetroffen. 

Problemen bij het gebruik van luchtfotografie bij de kartering. Bij de aanvang van het project hadden we 
voor ogen ook luchtofoto’s of false colour infrared-kaarten in te schakelen om de GPS-karteringen te ex-
trapoleren. Dit bleek bij nader toezien problematisch. Het gebruik van dergelijke kaarten of foto’s is goed 
bruikbaar om de grote complexen gedomineerd door Schietwilg (Salix alba) aan te duiden. Schietwilg 
is de belangrijkste wilg in de Biesbosch, omdat de grienden hier destijds in hoofdzaak voor de hoepel-
makerij bestemd waren. Het bleek echter een illusie om de andere taxa op die manier te extrapoleren. 
De reden hiervoor is een strikte Biesbosch-aangelegenheid, die vooral voor de Vlaamse onderzoekers 
nieuw was. In de Biesbosch hadden de griendwerkers de gewoonte hun ‘bind’- of ‘bandwilgen’ (wilgen 
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die gebruikt werden om riet en hout in bussels mee samen te binden) door elkaar te planten. Dat had 
twee redenen. De eerste was een beperking van de overdraagbare ziektes, die immers sneller woeke-
ren binnen eenzelfde kloon dan binnen een gevarieerd bestand. De tweede reden was dat men met een 
gemengd bestand ten allen tijde kon inspelen op wijzigende vraag naar bandwilg. In Vlaanderen kwam 
men dat fenomeen veel minder tegen. Aan het belangrijke voormalige mandenmakerscentrum langs de 
Schelde in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld plantte men al sinds de tweede 
helft van de 19de eeuw uitsluitend één taxon per perceel. Dit plantsysteem laat zich gemakkelijk herken-
nen op false colour infrared-kaarten. Niet zo dus in de Biesbosch.

 J Kaartopmaak 
Er werden twee types GIS-kaarten opgemaakt. 

 � De eerste reeks kaarten geeft de wilgenkartering weer per toponiem. De taxa zijn afgekort met 
drie tot zes letters die meestal verwijzen naar de wetenschappelijke soortnaam (eerste drie) en de 
ondersoort, variëteit of kloon (laatste drie). Een legende voor de afkortingen bevindt zich vooraan 
in de kaartenbundel.

 � De tweede reeks kaarten geeft de verspreiding weer van de verschillende wilgentaxa. Deze zijn 
per kaart gegroepeerd volgens een aantal verwante taxa.

De eerste twee kaartenbundels beschrijven de Brabantse Biesbosch, de bundels 3 en 4 beschrijven de 
Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch. 

Foto uit de collectie van de rijkslandbouwconsulent voor de griendteelt Tuinzing, bewaard in het  
Bies boschmuseum (niet gedateerd, niet gelocaliseerd). 
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HOOFDSTUK 1. HISTORISCH ONDERZOEK

1.1. Inleiding

Gekoppeld aan de hoofdmoot van de tijd van het Biesboschonderzoek, het determineren en karteren 
van wilgentaxa in de Biesbosch, werd ook een beperkter deel van de tijd aan historisch onderzoek be-
steed. We kunnen drie verschillende benaderingen onderscheiden:

 � interviews met oud-griendwerkers, kooimannen, landbouwers, huidige en oud-medewerkers van 
Staatsbosbeheer en onderzoekers die in het gebied werkten

 � doornemen van de briefwisseling van rijkslandbouwconsulent voor de griendteelt Tuinzing en ver-
koopakten griendhout, bewaard in het Biesboschmuseum en beschikbaar gesteld voor onderzoek 
door Valentine Wikaart

 � Literatuuronderzoek

Alle drie de aspecten zijn zoveel mogelijk verwerkt in de beschrijving van de locaties, die het grootste 
gedeelte van het rapport in beslag nemen. Elke beschrijving van een locatie wordt voorafgegaan door 
één of meerdere paragrafen ‘voorgeschiedenis’, waarin deze gegevens per locatie samengevat zijn, 
zodat een directe band tussen de voorgeschiedenis en de huidige wilgenkartering duidelijk gemaakt 
worden. Ook bij de systematische beschrijving van de in de Biesbosch voorkomende wilgentaxa zijn 
deze gegevens vaak nog eens herhaald.

Het leek ons toch nuttig een aantal aspecten te concentreren in een oriënterende tekst, voorafgaand 
aan de beschrijving van het terreinwerk. Dat gebeurt hieronder voor een aantal thema’s:

 � De inrichting van de grienden in de Biesbosch 
 � Het onderhoud van de grienden in de Biesbosch
 � De dialectbenamingen voor wilgentaxa in Nederland en de Biesbosch in het bijzonder en hun 

botanische vertaling
 � Het introductietijdstip van verschillende griendentaxa in de Biesbosch
 � Gebruik van het griendhout voor welbepaalde toepassingen

De interviews zijn weergegeven in bijlage 1. Vooral het interview met Ies Zonneveld was behoorlijk 
uitgebreid en diende voor de onderzoekers van dit project zelf als een introductie. Het interview met 
griendwerker Peer Heystek was belangrijk voor het vernemen van de lokale benamingen voor de wil-
gen. De identificatie op het terrein bleek minder gemakkelijk. Toch kon op die manier de raadselachtige 
‘Schmidstam 65’ geïdentificeerd worden. De overige interviews waren beknopter, maar hadden toch elk 
hun specifieke waarde.
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Foto uit de collectie van de rijkslandbouwconsulent voor de griendteelt Tuinzing, bewaard in het Biesbosch
museum (niet gedateerd, niet gelocaliseerd). 

1.2. De inrichting van grienden in de Biesbosch

Huge & Reuser (1981) en Westerhout (1996) geven een grondige beschrijving van de inrichting van de 
grienden in de Biesbosch. Ze baseren zich voor veel passages letterlijk op Hesselink (1907). De tekst 
hieronder is een uitgebreide samenvatting van hun beschrijvingen. De kernwoorden zijn vet weerge-
geven, om de gebruikelijke terminologie snel te kunnen terugvinden. Lokaal voegen we aan de tekst 
andere bronnen toe, om eventuele extra informatie mee te geven. De voornaamste extra bronnen zijn 
Tuinzing (1938) en het interview met griendwerker Peer Heystek van 17 oktober 2012.

Hoewel we weten dat er al grienden bestonden in de Biesbosch-omgeving in 1450 – Dordrecht verkoopt 
op dat moment al rijshout - is er nauwelijks precieze informatie hoe zo’n griend er uit zag. 

Het handschrift van de onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard (1521-
1523), beschrijft de aanwassen in de Biesbosch, geruime tijd na de Elisabethsvloed van 1421. Talrijk 
zijn de vermeldingen van “griende, grient, grienten, rijs, rijse, rijsen, rijsboem, rijswaert” (Wikaart et al. 
2009). Op dat moment vernemen we echter nauwelijks iets over de precieze inrichting van de grienden. 
Wél weten we dat ze pas aangelegd worden na natuurlijke opslibbing van de aanwassen, waar eerst 
biezengorzen, later rietgorzen en tenslotte grienden aangelegd kunnen worden. Klei- en zandplaten die 
tot een peil van 30 tot 40 cm boven de gemiddelde ebstand waren opgehoogd, werden beplant met riet. 
Als de grond door opslibbing 60 tot 100 cm boven de gemiddelde ebstand was komen te liggen, kon 
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men grienden aanleggen. Men ging over tot de aanleg van een griend als het rietgors bij drie vierde van 
de vloed begon onder te lopen en bij eb het gors geheel ontwaterde.

Minstens vanaf 1620 weten ook al dat er een onderscheid kan gemaakt worden in binnendijkse grien-
den (‘binnengrienden’) die nooit overstroomden, bijvoorbeeld in de polders Hooftlanden, de Werkense 
en de Vervoornpolder en buitendijks gelegen grienden, waar het getij een belangrijke invloed bleef 
hebben. 

Zowel in binnendijkse als buitendijkse grienden maakte men onderscheid in snij- en hakgrienden. Een 
snijgriend werd aangelegd voor de teelt van teen of band en werd jaarlijks gesneden. De teen werd 
gebruikt om te binden of te vlechten. Een hakgriend kon pas om de drie of vier jaar gehakt worden, 
waarbij het zware hout werd gebruikt voor hoephout, stelen en palen. Wel werden de hakgrienden 
jaarlijks ‘gestikt’, het jonge gewas uitgedund door van de stam teen of ‘lotband’ te snijden, waardoor 
het overige hout rechter en zwaarder kon groeien. In de Biesbosch kwamen overwegend hakgrienden 
voor. 

Griendwerker Peer Heystek geeft ons in een interview van 17 oktober 2012 nadere toelichting bij de 
hoogte van het hakken van de verschillende soorten griend. Snijgriend of bandgriend werd bij de grond 
afgedaan of op 35 cm hoogte. Het ‘rood’ (hoepgriend, Schietwilg, Kraakwilg en Schiet- x Kraakwilg) 
werd vroeger ook op 35 cm afgedaan. Pas nadat het wieden niet meer gedaan werd, omdat het te duur 
werd, hakte men het ‘rood’ hoger, namelijk als kniestoof. Hesselink (1907) geeft een foto, die illustreert 
dat zelfs vierjarig hakgriend op 25 à 40 cm gehakt werd.

Hakgriend (buitendijks) bij Werkendam. De 4jarige loten zijn reeds ten dele weggekapt. Dit geschiedt op 2540 
cm boven de grond, zowel bij de oudere stobben als bij de nieuw ingeplante stekken, die op de foto te zien zijn, 
o.a. om te voorkomen dat de stobben bedolven worden door het slib uit de greppels, die telkens na het vellen 
uitgediept moeten worden. Foto en onderschrift overgenomen uit Hesselink (1907).

Veel meer details over de inrichting van de oudere grienden hebben we niet. Bedacht moet worden dat 
vanaf de 18de eeuw de griendteelt, en hakhout in het algemeen, steeds meer vanuit rationele cultuurteelt 
wordt benaderd. Plantafstanden, omloopsnelheden van de stoven en cultuurvariëteiten gaan nadruk-
kelijk een rol spelen. In feite hebben we in de Biesbosch voornamelijk met een relatieve ‘moderne’ 
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griendteelt te maken. Mogelijk is er in het oosten van het land, langs de IJssel of langs de Dinkel bijvoor-
beeld, nog iets van het oudere griendbeheer bewaard gebleven. Van hakhout van bijvoorbeeld eiken, 
elzen en essen, bijvoorbeeld op de Veluwe en Overijssel, zijn er van de oudere beheersvormen nog wel 
voorbeelden terug te vinden. Het lijkt waarschijnlijk dat het grote aantal waargenomen wilgentaxa in de 
Biesbosch te maken heeft met de meer rationale aanpak van de griendteelt en het experimenteren met 
nieuwe klonen en variëteiten. De vondst van verschillende salicetums hangt daar wellicht mee samen. 
Ook buiten de Biesbosch, zoals in het Angbroekerweteringgebied stonden wilgenverzamelingen en 
proeftuinen.

Het blijft wachten tot de 19de eeuw, voor we de inrichting meer in detail kennen. De buitendijkse grien-
den waren te onderscheiden in open grienden en omkade grienden. De open grienden waren niet 
omkaad. Deze grienden liepen tijdens een extreem hoge waterstand direct vol, maar als het water 
zakte stroomde het water er onmiddellijk weer uit. Dit in tegenstelling tot de omkade grienden waar het 
binnenwater langzaam via de duikers weer naar buiten moest stromen. Een kade werd meestal in het 
voorjaar of de zomermaanden aangelegd. De kade hoefde niet verder van de waterkant af te liggen dan 
nodig was om de benodigde grond voor herstel en onderhoud van de kade uit de buitenberm te kunnen 
ontgraven. Die buitenberm wordt door Hesselink (1907) voorland genoemd. Langs de waterkant laat 
men een walletje, zogenaamd spekdam zitten, om het weer opslibben te bevorderen, ter verkrijging van 
grond voor eventuele herstellingen. In geval van afslag van het gors door de stroomgeul, werd de kade 
verder teruggelegd. Aan de buitenzijde van de kade werden de rietplaggen teruggezet die, op de plaats 
waar de kade kwam, waren weggestoken. De hoogte van de bekading varieerde van 1,40 tot 1,60 m 
+ NAP, zodat bij een meer dan normale vloedhoogte het water er niet overheen liep. Een normale vloed 
kwam tot ongeveer 1,30 m NAP. De griend overstroomde daardoor niet in de zomer, maar wél in de 
winter. Het onderlopen van een omkade griend in de winter was gunstig vanwege de bemesting door 
het slib, dat vanwege het langzame leeglopen van de griend tot bezinking kon komen. Het talud van de 
kade mocht niet steiler zijn dan 1:2, omdat het talud veel te lijden had tijdens het overstromen. De be-
nodigde grond voor de aanleg van de kade kwam uit de leigreppel die aan de binnenkant van de kade 
gegraven werd en uit de buitenkant van het gors. De strook grond tussen de binnenzijde van de kade 
en de leigreppel werd ‘kraagakker’ genoemd. De kade werd met zoden van gras bezet of met riet 
bekramd. In het zwaarste geval werd het buitentalud voorzien van rijsbeslag en met puin of steen 
bestort. 

De AnnaJacominaplaat in 1950. De griend in beeld is een open griend. Foto overgenomen uit Westerhout 
(1996).
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In de tijd toen de exploitatie van grienden nog rendabel was, kwam men wel eens in de verleiding om 
rietgorzen te vroeg te omkaden. Dit had tot gevolg dat het land buiten de kade door de dagelijkse op-
slibbing veel hoger werd dan die grienden zelf. Deze grienden werden dan echte kelders, moeilijk te 
ontwateren en moerassen. Men noemde ze ‘kwabbernakken’.

Met de aanleg van een kade werd meestal tegen en op de kade een heuveltje gemaakt, dat doorgaans 
iets hoger lag dan de kruin van de kade, waarop men een keet kon bouwen, de keetheuvel. Soms werd 
over een lengte van enkele tientallen meters tegen de kade een verhoogde buitenberm gemaakt die 
als opslag- of laadplaats voor het griendhout diende.

In de kade kwamen duikers te liggen om de volgelopen grienden weer te ontwateren. De duikers had-
den aan de buitenzijde een scharnierende klep, waardoor het overtollige water uit de griend naar 
buiten kon stromen. Als de vloed opkwam, dan drukte de stroom de klep van de duiker dicht en kwam 
er alleen een beetje lekwater via de koker de griend binnen. Het werd noodzakelijk geacht om één dui-
ker per hectare aan te leggen. De duikers waren aanvankelijk van eik en later van grenen vervaardigd. 
Vanaf 1930 gebruikte men ook betonnen duikers met een metalen klep. Na de Tweede Wereldoorlog 
ging men van oude, stalen spuitbuizen duikers maken. De openingen van de duikers waren klassiek 50 
cm hoog en 75 cm breed. De onderzijde van de duiker lag aan de buitenkant van de griend in de meeste 
gevallen 50 cm boven de gemiddelde ebstand, soms zelfs nog lager. 

Rondom de duikers die niet rechtstreeks op diep of ruim water loosden, maar via een kreek daarmee 
in verbinding stonden, werd een duikerput gegraven. Het uitschuren van de bodem van de duikerput 
door uitstromend water werd tegengegaan door op de bodem van de duikerput een zinkstukje met een 
stortbed van puin aan te brengen. De duikerputten waren doorgaans vrij diep, erg visrijk en goed toe-
gankelijk voor de houtschippers. Daarom werden zij meestal als laadplaats voor het gehakte griendhout 
gebruikt. 

Betonnen duiker in een duikerput van de Toontjesplaat in 1967 in werking. Foto overgenomen uit Westerhout 
(1996).
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Het uitschuren van de bodem van de duikerput door uitstromend water werd tegengegaan door op de bodem 
van de duikerput een zinkstukje met een stortbed van puin aan te brengen. Foto overgenomen uit Weidema et al. 
(1974).

Tijdens de aanleg van een aantal grienden werd ter bescherming van de kaden een plasberm of over-
laat aangelegd. Dit zijn verlagingen van een halve meter in de kade, die een lengte van 30 tot 60 m had-
den. Het buitenwater steeg tijdens een noordwesterstorm zo hoog tegen de kaden, dat deze tenslotte 
op de laagste plaatsen overstroomden. De rest van de kade leed op deze manier veel minder schade. 
Bij voorkeur werd er één plasberm op vier hectare griend aangebracht. De plasbermen werden zowel 
binnen- als buitendijks geheel met riet bekrampt en daarop werd een rijshouten betuining gebreid. Tus-
sen de betuiningen werd ter bescherming van het talud puin of stortsteen aangebracht, waardoor de 
plasberm tijdens het overstromen niet afkalfde. In de Biesbosch zijn nog plasbermen bewaard nabij de 
Dam van Engeland, de Lage Hof en de Corneliapolder.

Langs de gehele buitenzijde van de grienden werd vrijwel altijd een singel aangelegd, bestaande uit 
een stormrand van dicht op elkaar geplante kop- of kniestoven. Hesselink (1907) beschrijft ze als 
“een singel van 3 rijen roode teeltstaken, d.z. albaslieten (= zware lange stek zonder top) van 2 ½ m 
lengte op ½ m afstand van elkaar. … Aan de binnen en buitenzijde van deze stormrand wordt de grond 
voor zover deze hoog genoeg is met S. alba of S. purpurea beplant.” De stormrand beschermde de 
griend tegen het binnendrijvende vuil of deek en voorkwam het wegdrijven uit de griend van de gehakte 
bossen. Tevens fungeerde de stormrand als golfbreker ter bescherming van de kade. Tuinzing (1938) 
geeft nog een extra aanduiding bij de singel of stormrand. Deze werd ook al aangelegd, vóór de grien-
den bekaad werden. De stormrand was op dat moment de enige bescherming rondom een open griend.
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Stormrand van Schietwilgen op Ruwenhennip. Foto Eric Cosyns, juni 2012.

Westerhout (1996) maakt geen gewag van een voorafgaande grondbewerking bij de aanleg van een 
griend. Tuinzing (1938) doet dat wél. Hij baseert zich op internationale aanbevelingen terzake. Hij 
spreekt van grondbewerkingen (spitten, ploegen) van 30 tot 100 cm diep. Hij acht het belangrijk dat 
de bovengrond onder- en de ondergrond boven gebracht wordt als middel om onkruidzaden te weren. 
Tuinzing geeft zelf toe dat in buitendijkse gebieden de grondbewerking moeilijk is en meestal niet toe-
gepast wordt, omdat deze terreinen hoofdzakelijk uit slik bestaan.

Een griendperceel werd door greppels gescheiden in lange smalle akkers die doorgaans 4 m breed en 
100 tot 120 m lang waren. De greppels waren 50 tot 60 cm breed en 60 cm diep. Langs de binnenzijde 
van de kade werd een leigreppel gegraven die 1 tot 2 m breed en 1 m diep was. Deze akkers werden 
eerst twee spadensteken diep (55 cm) gespit en met de uit de greppels komende specie opgehoogd. 
Voor de snellere afwatering werden de akkers wat rond gemaakt, waarbij de grond in het midden al snel 
10 tot 20 cm hoger kwam te liggen dan langs de greppels. De gezamenlijke breedte van een greppel en 
een akker bedroeg doorgaans 1 roe (3,80 m). 

In de grotere griendcomplexen, waar langere akkers dan 120 m lagen, werden behoudens de greppels 
langs de akkers en de leigreppels langs de binnenzijde van de kaden ook één of meer leigreppels ge-
graven die dwars door de diepte van de griend liepen en met de overige leigreppels in verbinding ston-
den. Deze leigreppels werden later vletsloten genoemd, omdat deze naast afwatering nog een andere 
functie hadden. Vanwege de grote afstand van het gehakte hout naar de snoei- of schelfplaats, werd 
in en na de jaren 1950 in dergelijke grote percelen een roeiaak in de griend gebracht waarmee het ge-
hakte hout uit het midden van de griend, via de vletsloot, naar de kade of de snoeiplaats werd vervoerd. 
Dit vervoer werd ‘vletten’ genoemd. Het vletten werd al eeuwen eerder gedaan, in de vletsloten in de 
open en rond de omkade grienden. Echter toen er minder mensen in het griendbedrijf werkten, werd ook 
in de grotere omkade grienden gevlet om de uitdraagkosten enigszins te drukken.
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Vletsloot langs een griend. Foto uit de collectie van de rijkslandbouwconsulent voor de griendteelt Tuinzing,  
bewaard in het Biesboschmuseum (niet gedateerd, niet gelocaliseerd). 

In elk gors dat tot griend werd aangelegd waren hoogteverschillen. De hoger gelegen plaatsen noemde 
men ‘koppen’, de lagere plaatsen ‘zonk’ en de laagste gedeelten ‘vlaai’. In een vlaai werden de grep-
pels dichter bij elkaar gegraven, waardoor de akkers hoger werden. Tuinzing (1938) gebruikt voor deze 
opgehoogde akkers de term ‘rabatten’, een term die (pas later? Vanaf 1799?) ook in de klassieke bos-
bouw veelvuldig gebruikt wordt.

Het beplanten van de griend met wilgenstekken noemt men het ’inteulen’ en het gebeurde met stekken 
die ‘teulpinnen’ werden genoemd. Ze werden gehakt uit twee- of driejarig hout en bestonden uit rechte 
stokken die met drie klappen van de rijshaak waren gescherpt. De lengte varieerde van 55 tot 280 cm. 
Bij hakgrienden werden vier rijen pinnen in de breedte van de akker ingeteuld, waarbij de rijen 70 tot 
85 cm van elkaar stonden. De buitenste rijen stonden zo’n 30 cm uit de kant van de greppels, terwijl de 
middenste rijen stek 10 tot 15 cm verder uit elkaar werden gezet. Dit om in de toekomst een looppad te 
hebben van 80 tot 100 cm, om het uitdragen van het hout te vergemakkelijken. Langs twee teullijnen, 
waar om de 70 of 85 cm een reepje leer aan bevestigd was, of langs de griendmeetkettingen die 
schakels hadden van 50 cm lengte werden de pinnen in de grond gestoken. Hierdoor verkreeg men de 
juiste afstand van het stek. De pinnen werden 20 tot 45 cm in de grond gestoken met de hand, waarbij 
de muis van de hand beschermd werd met een leren lap of gebruik gemaakt werd van de afgezaagde 
neus van een klomp. Als de grond hard was, werd gebruik gemaakt van een teul- of stootijzer om een 
gat in de grond te maken. 

Vermoedelijk is in de Biesbosch in 1933 de laatste keer een rietgors tot griend ingeteuld. 
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Regelmatig worden teulpinnen tussen de oude geplant, zodat de griend continu verjongd wordt. Foto uit de 
collectie van de rijkslandbouwconsulent voor de griendteelt Tuinzing, bewaard in het Biesboschmuseum 
(niet gedateerd, niet gelocaliseerd). 

In de grienden werden verschillende soorten wilgenhout door elkaar ingeteuld. Dit werd aangegeven 
in de verhouding rood/grauw. Veel voorkomende verhoudingen waren half om half en een derde om 
tweederde. Het rood werd meestal langs de greppels en vletsloten gezet, omdat het rood beter tegen 
vocht kon dan het grauw en bovendien niet zo wijd uitliep, waardoor men de greppels en sloten gemak-
kelijker kon onderhouden. Het grauw liep breed uit en kon bovendien slechter tegen vocht en werd 
daarom in de middelste rijen op een akker gezet. (Uit de determinaties van het terreinwerk en de inter-
views weten we inmiddels dat het ‘rood’ op zowel Schietwilg, Kraakwilg als de kruising tussen deze 
beide soorten bestond. Het grauw bestaat uit Katwilg en Amandelwilg en alle mogelijke kruisingen 
van deze beide soorten met elkaar of andere soorten). 

Voor de snijgrienden, die in de Biesbosch maar weinig voorkwamen en meer als binnengrienden in de 
polders lagen, werden geen teulpinnen maar ‘preggen’ gebruikt. Preggen waren korter, 45 cm lang 
en 2 cm dik, en werden 25 cm de grond ingestoken en slechts 40 cm van elkaar gezet. Bij deze grien-
den werd maar één soort hout per akker ingeteuld en ze werden jaarlijks of tweejaarlijks afgesneden. 
Snijgrienden werden na zo’n 12 jaar in hakgrienden omgezet, omdat de opbrengst dan minder werd.

Westerhout (1996) schetst ook de soorten wilgen die in de Biesbosch gebruikt werden. Vermoedelijk 
zijn die gegevens gebaseerd op Huge & Reuser (1981). Veel van die botanische gegevens zijn echter 
in tegenspraak met onze determinatiegegevens. De passages zijn wél interessant in verband met de lo-
kale benamingen. We komen daarop terug in 1.4. Ook enkele gebruiksaanduidingen zijn wél de moeite 
van het citeren waard. Rood was meer gegeerd voor hoephout dan grauw. Grauw was beter geschikt 
om te schillen. De Katwilg was de vlechtteen bij uitstek voor de bruine aardappelmanden. Het duurzame 
Belgisch rood en Frans geel werden voornamelijk als snijgriend gekweekt en waren als bindteen zeer 
geschikt. 
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1.3. Het onderhoud van de grienden in de Biesbosch

Ook het onderhoud van de grienden is een samenvatting van gegevens beschreven door Westerhout 
(1996), aangevuld met mondelinge getuigenissen van Peer Heystek (interview).

Tijdens het jaarlijks onderhoud werden dood stek en oude struiken gerooid en verwijderd en werd er 
nieuw stek bijgeteuld. Een griend werd door dit ‘bijteulen’ regelmatig gedeeltelijk vernieuwd. 

Ieder jaar werd er tussen alle soorten wilgenhout gewied. Bij de hakgrienden werd na de hak van het 
drie- of vierjarig hout een grote onderhoudsbeurt gegeven. Het onderhoud was te verdelen in zomer- 
en winterwerk. 

In het voorjaar en gedurende de zomermaanden begon men met ‘ka-lappen’ (de kade herstellen), wie-
den, ‘modderen’ (de greppels uitbaggeren) en met het herstel of vervanging van de duikers.

Het winteronderhoud bestond uit bandstikken (uitdunnen van de jonge, eenjarige of tweejarige griend-
scheuten, zogenaamd lotgriend, op een wilgenstoof), struikenrooien en steksteken. Stikteen leverde 
een verkoopbaar assortiment band op en de gerooide struiken werden per schelf als brandhout ver-
kocht. Hesselink (1907) specifieert dat men in de Biesbosch het eerste jaar slechts 4 à 9 krachtige 
scheuten overhoudt (Jaarsveld aan de Lek: 3 à 10). De teen van Amandelwilg en Schietwilg wordt 
bovendien apart gehouden, omdat die van Amandelwilg veel beter betaald wordt.

Vanaf 1930, door een prijsdaling van de griendproducten, is veel onderhoud achterwege gebleven.

Ka-lappen kreeg altijd de voorrang, omdat een beschadiging van de kade te veel risico inhield om her-
stelling uit te stellen.

Bij het wieden waren Haagwinde, Kleefkruid en Dauwbraam de meest te duchten concurrenten van 
de griendplanten. Pas aangelegde grienden werden in het eerste jaar twee maal ‘geschrepeld’ en niet 
gewied op de manier zoals bij de bestaande grienden werd gedaan. De in de winter gehakte grienden, 
de lotgrienden, werden in het eerste jaar twee maal gewied (vóór 1 juni en vóór 1 augustus). Rond de 
twee-, drie- en vierjarige gewassen werd eenmaal per jaar, rond 15 juli, gewied. Soms werd het wieden 
van het vierjarig hout nagelaten, vanwege de hoogte van het gewas. Wieden gebeurde door met een 
wiedhaak alle onkruidplanten af te maaien en strak langs de grond te trekken. Verschillende soorten 
hout vereisten soms ook verschillende wiedfrequenties. Schmidtstam 65 hoefde bijvoorbeeld maar één 
keer gewied te worden omdat deze wilg een hoge bezetting had. Daarentegen moest Zwarte driebast 
wel drie maal per jaar gewied te worden.
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Tot afkeer van elke griendwerker: epifyten op de griendstoven. Foto Theo Muusse, maart 2014.

Het wieden werd op een bepaald moment te duur en werd daarom achterwege gelaten. Als aanpassing 
daaraan ging men het ‘rood’ hoger hakken. Waar dat traditioneel op zo’n 35 cm hoogte gebeurde, werd 
het rood bij het stopzetten van het wieden als kniestoof gehakt. In de doorgeschoten hoepgrienden vindt 
men nauwelijks nog hakhoutsporen van 35 cm terug. Men mag er dus van uit gaan dat ongeveer geen 
enkele wilgenstoof in de Biesbosch ouder is dan 1930. De meeste omvangrijke, ‘oude’ stoven dateren 
vermoedelijk van kort na de Tweede Wereldoorlog, m.a.w. ze zijn niet ouder dan zo’n 75 jaar.
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Nog meer onkruid in de grienden. Pinksterbloem op een griendstoof in de Sterling. Foto Theo Muusse, maart 
2014.

In de nieuw aangelegde grienden werden in de eerste twee jaar de greppels nooit gemodderd. Het ge-
was groeide anders immers te snel, waardoor het zich te veel vertakte. Daarna modderde men wél, om 
de greppels te onderhouden en om de wilgen te bemesten. Bovendien werd zo het onkruid bedolven. 
Modderen deed men met een gewone schop of met een schop met opstaande randen. Een vakman 
kon 300 m greppel modderen op één dag. In één hectare lagen ongeveer 2500 m aan greppels en 
sloten. Een hectare kon dus gemodderd worden op circa anderhalve week. Na het verdwijnen van de 
getijdenwerking in 1970 en het stopzetten van de subsidie in 1971 werd het modderen in de grienden 
voorgoed geschiedenis.
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Modderen op de Bovenste Beversluisplaat in 1951. Foto overgenomen uit Westerhout (1996).

Vóór de Tweede Wereldoorlog werd er in sommige grienden mosgekrabt. Met een handvormig riekje 
werden jongens de griend ingestuurd om het mos van de struiken te krabben. Hierdoor kregen de sto-
ven meer lucht en licht.

In het voorjaar moest soms ook nog drijfvuil van de wilgen worden verwijderd.

De griendkaden en bermen werden indien mogelijk gehooid.

Tegen ziekten of insectenplagen in het hout van de grienden kon in vroeger tijden niets gedaan worden. 
De enige remedie om te proberen het wilgenhout gezond te houden was het zomeronderhoud goed uit 
te voeren. In de grienden zijn tot de tijd van Tuinzing (vanaf circa 1930) nooit chemische bestrijdings-
middelen toegepast.

Het materiaal dat bij al deze aanleg- en onderhoudswerken gebruikt werd, maakt geen expliciet onder-
deel van onze opdracht uit. We verwijzen hiervoor naar Huge & Reuser (1981) die in hun rapport een 
uitvoerige beschrijving en ook heel wat afbeeldingen geven van p. 16 tot 28. Van Breen (1920) tekent 
ook heel wat materiaal in detail. Zijn schetsen zijn niet uitsluitend van de Biesbosch afkomstig, maar 
bestrijken geheel Nederland. 
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Plaat 2 uit Van Breen (1920). Werktuigen.
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Plaat 4 uit Van Breen (1920). Werktuigen.
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Plaat 5 uit Van Breen (1920). Werktuigen.
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1.4. De lokale en dialectbenamingen voor wilgentaxa in Nederland 
en de Biesbosch in het bijzonder en hun botanische vertaling

In Nederland zijn een groot aantal lokale benamingen in gebruik geweest voor de diverse in de griend-
teelt gebruikelijke wilgen. Een oude bron met heel wat benamingen is Hesselink (1907). Voor grote 
delen van Nederland geldig vermeldt hij ‘grauw’ of’ tweebast’ (Salix amygdalina), ‘kat- of katgrauw’ 
(Salix viminalis), ‘rood’ of ‘wilgenhout’ (Salix alba) en ‘bitterwilg’ of ‘steenwilg’ (Salix purpurea). Voor de 
omgeving van Jaarsveld (provincie Utrecht, deel van de gemeente Lopik, ten ZW van IJsselstein aan 
de rivier de Lek) vermeldt hij ‘koffiekleur’, ‘amandelwilg’ en ‘hazelaar’, helaas zonder wetenschappelijke 
namen. Specifiek voor de Biesbosch vernoemt hij ‘geel katgrauw’, ‘bruin katgrauw’, ‘grijs katgrauw’, 
‘tweebastgrauw’, ‘ijsgrauw’, ‘witgrauw’ en ‘beugelgrauw’.

Dé belangrijkste bron voor die benamingen is de rijkslandbouwconsulent voor de griendteelt Tuinzing. In 
verschillende publicaties en brieven (1931, 1938, 1968, 1974, niet gedateerd, …) vermeldt hij zeer veel 
benamingen, vaak met een suggestie voor de correcte wetenschappelijke benaming. Tuinzing zelf was 
echter veel minder geïntrigeerd door de ware botanische toedracht van de zaak dan door de technische 
kenmerken en gebruiksmogelijkheden van de griendwilgen. Vaak blijven we dus in het ongewisse over 
de ware identiteit van die wilgen. In de Biesbosch maakt Tuinzing vooral een aantal veralgemeningen 
(naar analogie met wat de griendwerkers ook deden). 

Alle Schietwilgen, Kraakwilgen en hun onderlinge kruisingen worden vlotjes als ‘rood’ bestempeld. Een 
waarschuwing geldt voor Tuinzings gebruik van de benaming ‘Schietwilg’, benaming die hij naar analo-
gie met de griendwerkers ook gebruikt voor de kruising Schiet- x Kraakwilg variëteit basfordiana. 

Het is duidelijk dat Tuinzing het onderscheid tussen Berijpte en Kaspische zandwilg kent. In sommige 
publicaties is hij daar zeer expliciet over. In andere meer formele geschriften (brieven, …) haalt hij toch 
vaak Nederlandse en wetenschappelijke benamingen van die twee door elkaar. 

Binnen de Katwilg (en kruisingen met Katwilg) kende Tuinzing ongetwijfeld zeer veel verschillende vor-
men. Hij haalt ten overvloede hun benamingen aan bij zijn griendproeven. Helaas laat hij meestal het 
geslacht onvermeld en hij geeft veeleer technische kwaliteiten of gebreken weer, dan een beschrijving 
die ook een determinatie toelaat. Ongetwijfeld benoemt hij ook bastaarden van Katwilg met andere 
wilgen onder dezelfde grote noemer van Katwilgen. Noch Kat- x Grauwe wilg, Kat- x Boswilg, Kat- x 
Bittere wilg, of Kat- x Bittere x Amandelwilg worden ook maar één keer gesuggereerd, terwijl ze wél al-
lemaal in de Biesbosch aangetroffen worden. Bij veel benamingen van Katwilg merkt Tuinzing op dat het 
geen zuivere rassen zijn. M.a.w. we moeten uit die benamingen niet noodzakelijk klonen verwachten, 
maar ook weer eerder groepen van rassen met gelijkaardige technische kenmerken, kleur of herkomst. 
Enkele benamingen worden door Tuinzing (1938) ook verklaard. ‘Palmhout’ zou aan de Duitse naam 
ontleend zijn en verband houden met het gebruik ervan voor de kerkversiering op Palmzondag. ‘Weda’ 
is volgens Tuinzing aan de Belgische naam voor Katwilg ontleend. Verder houdt Tuinzing de ‘Gele kat’ 
voor de beste variëteit. Dit is in overeenstemming met de allesoverheersende dominantie van vrouwe-
lijke geelgekleurde katwilgen in Belgisch Vlaanderen. In Nederland en in de Biesbosch in het bijzonder 
valt die absolute dominantie van Katwilg met geelgekleurde twijgen veel minder op. Tuinzing noemt 
‘Gele kat’ een synoniem voor ‘Koningskat’ en citeert Hesselink (1907) die deze variëteit uit Duitsland 
geïmporteerd acht. ‘Oeverkat’ zou dan weer een synoniem kunnen zijn of althans veel gelijkenis ver-
tonen met ‘Hamburgse –‘, ‘Freiburgse –‘ en ‘Silezische kat’, wat ook weer import uit Duitsland doet 
vermoeden.

Tuinzing citeert Krahe (1913) die Katwilg x Boswilg en Katwilg x Bittere wilg harder hout toeschrijft 
dan zuivere Katwilg. Tuinzing citeert Schmidt die de ‘Ulbrichwilg’ een kruising van Kat- met Bittere wilg 
noemt. Zelf noemt hij die kruising ook wel eens ‘Bastaardbitter’.

Hetzelfde kan ongeveer gezegd worden over de Amandelwilg. Ook daar kent Tuinzing zeer veel variatie 
onder allerlei benamingen, maar hij geeft geen botanische kenmerken op die een determinatie toelaten. 
Wél wordt duidelijk dat hij met de term ‘hoepelgrauw’ of ‘beugelgrauw’ geen klonen bedoelt, maar Aman-
delwilgen die geschikt zijn om hoepels te maken. Huge & Reuser (1981) halen aan dat ‘beugelgrauw’ 
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gebruikt werd om beugels van visfuiken te maken. Bij veel andere benamingen van Amandelwilgen 
merkt Tuinzing op dat het geen zuivere rassen zijn. M.a.w. we moeten uit die benamingen niet nood-
zakelijk klonen verwachten, maar ook weer eerder groepen van rassen met gelijkaardige technische 
kenmerken, kleur of herkomst. De Zwarte driebast is misschien een uitzondering. Dit is een duidelijke 
streng geselecteerde vrouwelijke kloon. Ook bij Amandelwilg onderscheidt Tuinzing geen kruisingen. 
De Amandelwilg x Katwilg die zeer abundant in de Biesbosch voorkomt, wordt door Tuinzing niet ge-
noemd. (In bepaalde brieven heeft hij het wél over ‘Deventer rood’ en ‘Schijndels rood’, zonder wellicht 
zelf te beseffen dat die ook in de Biesbosch voorkomt). ‘Greveling’ is een benaming die volgens Tuinzing 
van de Duitse benaming is overgenomen. 

Huge & Reuser (1981) halen aan dat ‘beugelgrauw’ gebruikt werd om beugels van visfuiken te maken. De afbeel
ding toont een spieringfuik zoals vroeger gebruikt in de Biesbosch. Foto overgenomen uit Wikaart et al. (2009).

Ook voor Bittere wilg geeft Tuinzing (1938) een hele reeks benamingen op. ‘Lintjeshout’ en ‘Bargatten’ 
zouden benamingen zijn die uit België afkomstig zijn. 

Een zeer belangrijk pluspunt van Tuinzings nagelaten briefwisseling zijn de vele aanduidingen die hij 
geeft over waar het materiaal vandaan komt. Tuinzing correspondeerde met tal van instituten, proef-
centra en griendtelers, waar wilgen gekweekt werden en geeft zeer vaak weer dat hij bijvoorbeeld deze 
of gene wilg uit de Kew gardens (1947) kreeg, uit de Hortus Amsterdam, uit Long Ashton (1946), uit 
een griend nabij de Linge, uit de gemeenteplantsoenen van ’s Gravenhage (1936), uit de proeftuin van 
Meyerink, uit de griendkwekerij van Pulles, enz. Dat laat ons een zekere controle toe op het materiaal 
dat hij in handen kreeg. De Kew gardens en de Long Ashton-collectie bestaan nog altijd en hebben 
registraties van hun materiaal, de herkomst, de lokale benaming, de schenker en de vermoedelijke we-
tenschappelijke benamingen. Helaas zijn veel van de proeftuinen die Tuinzing vermeldt uit Nederland 
zelf gedeeltelijk of helemaal verloren gegaan of althans hun wilgencollectie. 

Behalve via de publicaties en briefwisseling van Tuinzing probeerden we ook nog via oudere griend-
werkers, eendenkooiers en landbouwers in de Biesbosch tot een aantal botanische oplossingen voor 
lokale wilgenbenamingen te komen. Dat leverde slechts een beperkt succes op. Waardevol waren de 
vele lokale benamingen die we nog konden horen: ‘Amerikaantje’, ‘Belgisch rood’, ‘Beugelgrauw’, ‘Bit-
ter’, ‘Frans geel’, ‘Gele wilg’, ‘Gele schietwilg’, ‘Gele tweebast’, ‘Groene tweebast’, Hengelaars grauw, 
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‘IJsgrauw’, ‘Katgrauw’, ‘Kesper’, ‘Rood’, ‘Schmidtstam 65’, ‘Slijkwilg’, ‘Tweebast’, ‘Waterwilg’, ‘Zwarte 
driebast’, … Een aanduiding op het terrein bleek echter voor de zegslui moeilijk. De verwilderde wilgen 
boden vaak niet genoeg houvast, maar ook de nog als griendwilg onderhouden wilgen leverden weinig 
consequente benamingen op. Waardevol waren wél de aanduidingen waar sommige griendwerkers 
zich herinnerden waar ze welke taxa geplant hadden. Op die manier wisten we de ‘Schmidtstam 65’ te 
lokaliseren en nadien te determineren. Voor de grote variatie aan benamingen binnen de Katwilg en de 
Amandelwilg kwamen we echter te laat. Het handjevol resterende griendwerkers kon hier geen grote 
opheldering meer verschaffen.

In de tabel hieronder zijn alle lokale benamingen die we konden achterhalen alfabetisch weergegeven, 
met voor zover haalbaar de weergave van de correcte wetenschappelijke benaming, het geslacht en de 
belangrijkste bron waar we de benaming vandaan haalden.

Lokale benaming Vermoedelijke correcte  
Wetenschappelijke benaming

Geslacht Bron

Amandelwilg Salix triandra Beide Hesselink 1907
Amerikaans rood Salix eriocephala Mannelijk Tuinzing 1938, interview Peer 

Heystek 2012
Amerikaantje(s) Salix eriocephala Mannelijk Tuinzing 1938, Tuinzing (niet 

gedateerd), interviews Ies 
Zonneveld 2012, Aart Horden 
2013

Bandwilg, Drakenwilg Salix sachalinensis ‘Sekka’ Mannelijk
Bargatten Salix purpurea Tuinzing 1938
Bastaardbitter Salix purpurea x viminalis Beide mogelijk Tuinzing 1938, Tuinzing? 

1931
Belgische groene katteen Salix viminalis Pulles 1933
Belgische Kat van Hooymans Salix viminalis Tuinzing 1938
Belgische kat van Verachtert Salix viminalis Tuinzing 1938
Belgisch geel Salix x rubens basfordiana 

forma basfordiana
Mannelijk en 
vrouwelijk

Interview Jan Reuser 2012

Belgisch rood Salix x rubens basfordiana 
forma sanguinea

Mannelijk en 
vrouwelijk

Tuinzing 1938, Huge & 
Reuser 1981 interviews Peer 
Heystek 2012, Jan Reuser 
2012, Aart Horden 2013

Belgisch rood kloon 582 Salix x rubens Basfordiana 
forma sanguinea

Mannelijk en 
vrouwelijk

Tuinzing 1938

Belgisch rood stam 56 Salix x rubens Basfordiana 
forma sanguinea

Tuinzing (niet gedateerd)

Belgisch rood stam 60 Salix x rubens Basfordiana 
forma sanguinea

Tuinzing (niet gedateerd)

Beugel Salix triandra Beide Tuinzing 1938, Huge & 
Reuser 1981

Beugel breedblad Salix triandra Tuinzing 1938
Beugelgrauw Salix triandra Beide Hesselink 1907, Van Breen 

1920, Tuinzing 1938, inter-
view Peer Heystek 2012

Beuk Salix triandra Tuinzing 1938
Bindwilg Salix viminalis Tuinzing 1938
Bitter Salix purpurea Beide mogelijk Tuinzing 1938, Huge & 

Reuser 1981, interview Peer 
Heystek 2012

Bitterling Salix triandra Hesselink 1907, Tuinzing 
1938

Bitterwilg Salix purpurea Beide mogelijk Hesselink 1907, Tuinzing 
1938, interview Jan Reuser 
2012

Blauwe kat Salix viminalis Couwenbergh
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Lokale benaming Vermoedelijke correcte  
Wetenschappelijke benaming

Geslacht Bron

Blauwe lintjes Salix purpurea subspecies 
purpurea

Interview Leo de Been 2012

Blauwe schietwilg Sallix fragilis Tuinzing 1938
Blauwe wilg Salix daphnoides Van Breen 1920, Tuinzing 

(niet gedateerd)
Blinkers Salix alba? Tuinzing 1938
Breedblad Salix triandra Tuinzing 1938
Bruin Goes Salix triandra concolor Tuinzing 1938, Tuinzing? 

1931
Bruin katgrauw Salix viminalis Hesselink 1907
Deventer kat Salix viminalis Vrouwelijk Tuinzing 1938
Deventer rood = Schijndels 
rood = Amerikaans rood

Salix x mollissima variëteit 
undulata; de vermelding van 
Amerikaans rood als synoniem 
is vermoedelijk niet correct (ver-
warring met Salix eriocephala)

Vrouwelijk Tuinzing 1938, Tuinzing 1974, 
Tuinzing (niet gedateerd), 
anoniem niet gedateerd 
handschrift

Donkere beugel Salix triandra Tuinzing? Niet gedateerd
Dotterband Salix viminalis Tuinzing? 1931
Dotterteen Salix alba vitellina of Salix x 

rubens basfordiana?
Tuinzing 1938

Dotterteen Salix x dasyclados Vrouwelijk Tuinzing 1938
Driebast Salix triandra Pulles 1933, Tuinzing 1938, 

interview Peer Heystek 2012
Drieblek Salix triandra Tuinzing 1938
Dubbelbast Salix triandra Van Breen 1920
Duitse dot Salix x dasyclados Vrouwelijk Tuinzing 1938, Huge & 

Reuser 1981, interview Peer 
Heystek 2012, interview Jan 
Reuser 2012, interview Aart 
Horden 2013

Duits rood Salix eriocephala Mannelijk Tuinzing 1938, Tuinzing (niet 
gedateerd)

Fransche band (Stomphorst) Salix purpurea Tuinzing? 1931
Franse Weda Salix viminalis Tuinzing 1938
Frans geel Salix x rubens Basfordiana 

forma basfordiana
beide mogelijk Tuinzing 1938, Tuinzing (niet 

gedateerd), Zwaenepoel 
2008, interviews Peer 
Heystek 2012, Aart Horden 
2013

Geel Salix x rubens Basfordiana
Geel bitter Salix purpurea purpurea Vrouwelijk Tuinzing 1938
Geel Goes = Salix viminalis 
linearifolia

Salix viminalis Tuinzing 1938, Tuinzing? 
1931

Geel katgrauw = Salix vimina-
lis regalis

Salix viminalis Vrouwelijk? Hesselink 1907

Gele kat = Koningskat Salix viminalis Vrouwelijk? Tuinzing 1938, Meijerink 
1938, interview Aart Horden 
2013

Gele Kat uit Kerk Driel Salix viminalis Vrouwelijk? Tuinzing 1938
Gele kat van de Stelt Salix viminalis Vrouwelijk? Tuinzing? Niet gedateerd
Gele schietwilg Salix x rubens basfordiana 

forma basfordiana
mannelijk en 
vrouwelijk

Tuinzing 1938, interview Peer 
Heystek 2012

Gele tweebast Salix triandra Beide Tuinzing (1938), Huge & 
Reuser 1981, interview Peer 
Heystek 2012

Gele wilg Salix x rubens basfordiana 
forma basfordiana

Mannelijk en 
vrouwelijk

Interview Jan Reuser 2012

Getakt rood Salix alba? Tuinzing 1938
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Lokale benaming Vermoedelijke correcte  
Wetenschappelijke benaming

Geslacht Bron

Glad rood Salix alba? Tuinzing 1938
Grauw Salix triandra of Salix vimina-

lis 
beide moge-
lijk 

Hesselink 1907, Van Breen 
1920, Pulles 1933, Tuinzing 
1938, Huge & Reuser (1981) 
interview Peer Heystek 2012

Grauwe steiloor Salix triandra Braster 1995
Green Dick Salix purpurea subspecies pur-

purea kloon Green Dick
Interview Leo de Been 2012

Greveling Salix triandra Tuinzing 1938
Grijs katgrauw Salix viminalis Hesselink 1907, Tuinzing? 

Niet gedateerd
Groene daggelder = 
Rijsenburgse kat

Salix viminalis Mannelijk Tuinzing, uitleg bij salicetum 
Kornse Boezem, Huge & 
Reuser 1981, interview Peer 
Heystek 2012

Groene tweebast Salix triandra beide Tuinzing (1938)Huge & 
Reuser 1981, interview Peer 
Heystek

Groen kat Salix viminalis Interview Aart Horden 2013
Grijze Rijsenburgse kat Salix viminalis Tuinzing 1938
Groene Rijsenburgse kat Salix viminalis Mannelijk Tuinzing 1938
Groene steenwilg Salix purpurea variëteit helix 

(of kruising Salix purpurea x 
viminalis?)

Hesselink 1907, Tuinzing 
1938

Hazelaar Salix ? Hesselink 1907
Hengel(aars) grauw Salix triandra Vrouwelijk Wisboom 1878, Tuinzing 

1938 en uitleg bij salicetum 
Kornse Boezem, Huge & 
Reuser 1981 interview Peer 
Heystek 2012, interview Aart 
Horden 2013

IJsgrauw Salix triandra discolor Hesselink 1907, Tuinzing 
1938,Tuinzing? 1931, Huge & 
Reuser 1981, interview Jan 
Reuser 2012

Lichte katgrauw Salix viminalis Tuinzing? 1931
Kaspische zandwilg Salix acutifolia Beide mogelijk Wisboom 1878, Tuinzing 

(1938), Huge & Reuser 
(1981), Interview Aart Horden 
2013

Kat Salix viminalis Beide mogelijk Hesselink 1907, Van Breen 
1920, Tuinzing 1938

Katgrauw Salix viminalis Beide mogelijk Hesselink 1907, Van Breen 
1920, Tuinzing 1938, Huge & 
Reuser 1981, interview Peer 
Heystek 2012

Katgrauwe bitter Salix x rubra Tuinzing 1974
Kathout Salix viminalis Beide mogelijk Tuinizng 1938
Kattekletter = Zilverblad = 
Salieblad

Salix x dasyclados var. angusti-
folia kloon Kattekletters

Vrouwelijk Tuinzing 1938, Zwaenpoel 
2008

Kesper Salix acutifolia Beide mogelijk Tuinzing 1938, Huge & 
Reuser 1981

Koffiekleur Salix triandra Hesselink 1907
Koningskat = Gele kat = 
Schmidt stam 368

Salix viminalis regalis Vrouwelijk? Tuinzing 1938, Meijerink 
1938 Hesselink 1907

Langbroeks grauw Salix triandra Tuinzing 1938, Tuinzing (niet 
gedateerd)
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Lokale benaming Vermoedelijke correcte  
Wetenschappelijke benaming

Geslacht Bron

Leerteen Vermoedelijk Salix fragilis 
variëteit russeliana (nader te 
onderzoeken of Salix fragilis 
var. furcata en var. decipiens ev. 
In aanmerking komen)

Indien russeli-
ana correct is 
dan vrouwelijk

Tuinzing 1967, Tuinzing (niet 
gedateerd)

Lichte beugel Salix triandra Tuinzing? Niet gedateerd
Liempde Salix alba kloon Liempde Mannelijk Interviews Ies Zonneveld 

2012, Jan Reuser 2012, Dirk 
Fey 2012

Lintjeshout Salix purpurea purpurea Vrouwelijk Tuinzing 1938, Zwaenepoel 
2008

Meyerijsche katteen Salix viminalis Pulles 1933
Meyerink stam 22 Salix viminalis Tuinzing 1938
Meyerink stam 46 Salix viminalis Tuinzing 1938
Meyerink stam 55 Salix viminalis Tuinzing 1938
Oeverkat Salix viminalis Tuinzing 1938
Oude dot = Boerendot Salix x dasyclados? Tuinzing 1968
Oude rode = Belgisch rood 
stam 56

Salix x rubens variëteit basford-
iana forma sanguinea

Tuinzing 1974

Palmhout Salix viminalis Tuinzing 1938
Prumels = Römer = Duitse 
Römer

Salix x dasyclados Vrouwelijk? Tuinzing 1938, Tuinzing 1974

Purperwilg Salix purpurea Beide mogelijk Van Breen
Rijsenburgse kat Salix viminalis Tuinzing 1938
Rode bitter van de Stelt Salix purpurea Tuinzing? 1931
Rode dot Salix x dasyclados? Vrouwelijk Tuinzing 1938
Rode wilg Salix alba Mannelijk en 

vrouwelijk
Interview Jan Reuser 2012

Römer = Prumels Salix x dasyclados Vrouwelijk Tuinzing 1938
Röhmisches Holz Salix x smithiana of x 

dasyclados?
Krahe 1913, Tuinzing 1938

Rood Salix alba Beide mogelijk Hesselink 1907, Tuinzing 
1938, Huge & Reuser (1981) 
interview Peer Heystek 2012

Rood Salix x rubens Basfordiana Beide mogelijk Tuinzing 1938
Roodgetopte teen Salix x rubens Basfordiana Beide mogelijk
Roodhout Salix alba Beide mogelijk
Salieblad = Zilverblad = 
Kattekletters

Salix x dasyclados var. angusti-
folia kloon Kattekletters

Vrouwelijk Tuinzing 1938

Salix Batavica (Waller) Salix caprea x viminalis = Salix 
x smithiana of Salix cinerea x 
viminalis = Salix x holosericea

Tuinzing? 1931

Salix longifolia Volgens Wichura 1868 is dit 
Salix x dasyclados; volgens 
Ulbrich (1925) S. x smithiana en 
volgens Tuinzing (1938 en niet 
gedateerd): Salix x smithiana 
of Salix x holosericea; vermoe-
delijk is het taxon dat in de 
Biesbosch onder die naam inge-
voerd werd Salix x holosericea

Vrouwelijk Wichura 1868, Ulbrich 1925, 
Tuinzing 1938

Salix lucida Salix lucida Muhl. (< N-Amerika) 
of Salix pentandra?

Beide Hesselink 1907

Salix vitellina bastaarden Salix x rubens variëteit 
basfordiana

Hesselink 1907

Schijndelse kat Salix viminalis Tuinzing 1938
Schijndels rood (= Deventer 
rood?)

Salix x mollissima variëteit 
undulata?

Vrouwelijk Tuinzing 1938, Tuinzing 1974
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Lokale benaming Vermoedelijke correcte  
Wetenschappelijke benaming

Geslacht Bron

Schmidtstam 65 Salix viminalis x pupurea x 
triandra

Mannelijk Meijerink 1938, Tuinzing 
1938, Huge & Reuser 1981, 
interviews Peer Heystek, Dirk 
Fey 2012

Schmidtstam 368 = Groene 
Daggelder = Groene 
Rijsenburgse kat

Salix viminalis ? Meijerink 1938

Schotwilg Salix alba Mannelijk en 
vrouwelijk

Van Breen 1920

Slijkwilg Salix x rubens basfordiana of 
Salix fragilis var. fragilis?

Mannelijk en 
vrouwelijk

Tuinzing 1938, Tuinzing (niet 
gedateerd), interview Aart 
Horden 2013

Smalblad Salix viminalis Tuinzing 1938
Steenwilg Salix purpurea Hesselink 1907, Tuinzing 

1938
Steilrood Salix alba Huge & Reuser (1981), 

Interview Peer Heystek 2012
Tweebast(grauw) Salix triandra beide Hesselink 1907, Tuinzing 

1938, interview Peer Heystek 
2012

Ulbrichwilg Salix viminalis x purpurea = S. 
x rubra

Schmidt 1937, Tuinzing 1938, 
Tuinzing 1974

Vlaamsche band Salix triandra Tuinzing? Niet gedateerd
Vlaamse gele teen Salix x rubens variëteit basford-

iana forma basfordiana
Beide Tuinzing 1938

Waardenhout Salix triandra Beide Tuinzing 1938
Waterwilg ? Interview Aart Horden 2013
Weda Salix viminalis Tuinzing 1938
Werfhout Salix cinerea Beide Van Breen 1920
Wervelhout Salix cinerea Beide Van Breen 1920
Wervelwaarde Salix triandra? Interview Aart Horden 2013
Wilgenhout Salix alba Beide Hesselink 1907
Witgrauw Geschilde Salix triandra Hesselink 1907
Witte beugel Geschilde Salix triandra Tuinzing 1938
Witte of schotwilg Salix alba Beide Van Breen 1920
Witten wilg Salix alba Beide Van Breen 1920
Wit waarde Salix triandra Interview Aart Horden 2013
Zandwilg Salix daphnoides Beide Tuinzing (niet gedateerd)
Zeeuwse gele band Salix x rubens variëteit basford-

iana forma basfordiana
Beide Tuinzing 1938

Zilverblad = Kattekletters Salix x dasyclados var. an-
gustiolia kloon Kattekletters of 
Zilverblad

Vrouwelijk Pulles 1933, Tuinzing 1938

Zwarte driebast Salix triandra vrouwelijk Pulles 1933, Tuinzing 1938, 
Meijerink 1938, Huge & 
Reuser 1981, interviews Peer 
Heystek, Jan Reuser 2012, 
Aart Horden 2013

Zwarte kat uit Kerk Driel Salix viminalis Mannelijk? Tuinzing 1938
Zwarte schietwilg Couwenbergh
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Foto uit de collectie van de rijkslandbouwconsulent voor de griendteelt Tuinzing, bewaard in het 
Biesboschmuseum (niet gedateerd, niet gelocaliseerd). 

1.5. Introductietijdstip van verschillende wilgentaxa in Nederland 
en de Biesbosch

Tuinzing (1974) en Tuinzing (niet gedateerd) vermelden dat: “Frans geel, destijds de bindteen bij uitne
mendheid, heeft plaatsgemaakt voor het minder kwetsbare, maar tevens wat stuggere Belgisch rood”. 

Tuinzing (1974) beschrijft Deventer rood (= Salix x mollissima variëteit undulata) als een al zeer lang in 
gebruik zijnde wilg met goede vlechteigenschappen. 

Over de introductie van het Amerikaantje (Salix eriocephala) in Nederland schrijft Tuinzing (1938 en 
1974): “Van het Amerikaantje is slechts één vorm bekend en deze zou, uit Duitsland (Heinsberg) ver
kregen, reeds tijdens de eerste wereldoorlog (1912) in Susteren (L.) zijn aangeplant”. Meijerink (1938) 
verklaart dat Amerikaantjes in 1931 vanuit Duitsland zouden zijn binnengebracht. Uit een brief van 
de “Regeeringscommissaris voor Buitenlandsche Agrarische Aangelegenheden van het Ministerie van 
Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening” van 1947 vernemen we dat Tuinzing ook materiaal van 
Salix cordata var. purpurescens (= Salix eriocephala) toegestuurd krijgt vanuit de Kew Gardens.

Over de introductie van Duitse dot in de Biesbosch schrijft Tuinzing (1974): “Tussen 1920 en 1930 zou 
men de teelt van Duitse dot, uit België afkomstig, langs het Hollands diep ter hand hebben genomen”. 
Tuinzing (1972) vermeldt: “Zowel griendhout als riet moet gebundeld worden. Voor dit doel teelt de 
ondernemer een hoeveelheid band: hakkersband en rietband. Vroeger was dat de Bittere wilg, S. pur
purea. Deze is vervangen door de Duitse dot, S. dasyclados. Nog weer later heeft hij zijn keuze vooral 
laten vallen op de Zwarte driebast, een selectie uit S. triandra, en stam 65 van Schmidt, een bastaard 
waaromtrent verdere gegevens ontbreken”.
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Duitse dot kloon Gewone kletters op de rand van een rietgors geplant als rietband (Sliedrechtse Biesbosch). Be
merk de grijze katjeskleur van de uitsluitend vrouwelijke bloeiende planten. Foto Arnout Zwaenepoel, april 2013. 

In 1936 wordt in de Biesbosch, bij de spoorbrug over het Wantij nabij Sliedrecht, een hakgriendproef-
veld aangelegd door Jan de Jong, hoepelhandelaar uit Sliedrecht (Tuinzing 1938). Hij test daarbij tien 
verschillende wilgentaxa uit: Zwarte driebast (Salix triandra), Meyerink stam SW 22 (vermoedelijk Salix 
viminalis), Meyerink stam SW 55 (vermoedelijk Salix viminalis), Belgische kat van Hooymans (Salix vi
minalis), Fransche Weda (Salix viminalis), Oeverkat (Salix viminalis), Koningskat (Salix viminalis), Duit-
sche Dot (Salix x dasyclados), Salix longifolia en Röhmisches Holz (Salix x dasyclados). Koningskat, 
Salix longifolia (Salix x holoseriea?) en Röhmisches Holz deden het niet fantastisch, maar de Belgische 
Kat van Hooymans ontwikkelde zich zeer goed.
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Bloeiende Duitse dot kloon Gewone kletters op de oever van het Wantij, in de Sliedrechtse Biesbosch. Hier werd 
Duitse dot ook voor het eerst aangeplant in de Biesboch. Foto Arnout Zwaenepoel, april 2013.

Eveneens in 1936 wordt op de Beversluisplaat in de Dordtse Biesbosch een hakgriendproefveld aan-
gelegd waarop Zwarte driebast (Salix triandra), Schmidt stam 65 (Salix viminalis x purpurea x triandra); 
Belgisch kat van Hooymans (Salix viminalis), Oeverkat (Salix viminalis), Grijze Rijsenburgse Kat (Salix 
viminalis) en Koningskat (Salix viminalis) uitgetest worden (Tuinzing 1938).

Nog in 1936 wordt op de Deeneplaat aan het Fransche Gat een hakgriendproefveld aangelegd, waarop 
Zwarte driebast (Salix triandra), Schmidt stam 65 (Salix viminalis x purpurea x triandra), Schmidt stam 
368 (Salix viminalis regalis = Koningskat), Meyerink stam 22 (Salix viminalis?), Meyerink stam SW 46 
(Salix viminalis?), Belgische Kat van Hooymans (Salix viminalis), Duitse dot (Salix x dasyclados), Salix 
longifolia (Salix x holosericea?)en Röhmisches Holz (Salix x dasyclados?) uitgetest worden (Tuinzing 
1938).

De Salix longifolia is een wat duister, raadselachtig taxon. We verwijzen naar de bespreking van de taxa 
(hoofdstuk 3) voor meer details.

In 1938 doet Tuinzing een oproep om Salix x rubens variëteit caerulea uit te testen in de Biesbosch.

Voor de Zwarte driebast (Amandelwilg, Salix triandra) geeft Meijerink (1938) aan dat deze in 1931 inge-
voerd werd uit Noord-Brabant. Ze zou eerst onzuiver geweest zijn, maar werd weldra in zuivere vorm 
geselecteerd en in de handel gebracht. Tuinzing (1974) vermeldt “De zwarte driebast, een vorm van 
S. triandra die van NoordBrabantse zijde werd aanbevolen was kennelijk op kleur geselecteerd. Hij 
bleek met koffiekleur – ook een S. triandra – en een zwarte katwilg te zijn vermengd”. Uit voorgaande 
alinea kunnen we wél opmaken dat de Zwarte driebast vermoedelijk nog later in de Biesbosch geïntro-
duceerd werd dan Duitse dot. Volgens Huge & Reuser (1981) gebeurde dat door Tuinzing op hetzelfde 
moment als Stam 65 van Schmidt, namelijk in 1953. Ondanks de aanbevelingen van Tuinzing zou 
Zwarte driebast in de Biesbosch niet lang gebruikt zijn, omdat ze niet voldeed. De struiken waren binnen 
de tien jaar versleten en vergden zeer veel wiedwerk (Huge & Reuser 1981).
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Amandelwilg kloon Zwarte driebast langs de Hilweg in de Brabantse Biesbosch. Foto Arnout Zwaenepoel, april 
2012.

Stam 65 van Schmidt. Tuinzing testte deze wilg uit vanaf 1935 op verschillende proefveldjes en zou 
deze in de Biesbosch volop geïntroduceerd hebben vanaf 1953 (Huge & Reuser (1981). In 1936 lag er 
al een proefveldje met dit taxon op de Beversluisplaat in de Dordtse Biesbosch (Tuinzing 1938). Meije-
rink (1938) beschrijft deze wilg als een “geel gekleurde grauwsoort (Salix amygdalina) van goede kwali
teit en met hooge opbrengst. Deze teensoort stelt geringere eischen aan den voedingstoestand van den 
bodem dan de Zwarte Driebast. Groeit zeer goed op wat hoogere, lichtere gronden. Geschikt voor de 
witmakerij. Heeft in het algemeen dezelfde gunstige eigenschappen als de Zwarte Driebast en groeit als 
regel zonder vertakkingen. Heeft in de eerste jaren iets kromme voet, zoodat niet te ruim moet worden 
geplant. Deze teensoort werd in 1931 ingevoerd uit Duitschland van den kweeker Hugo Schmidt. Is een 
stamselectie, welke uit den aard der zaak dus geheel zuiver is”.” De naam Hugo Schmidt is een belang-
rijke naam in de griendwereld van de jaren ’30. Deze wilgenveredelaar uit Ober-Thiemendorf in Silezië, 
Pruisen (achtereenvolgens Tsjechië, Polen, Duitsland) selecteerde niet minder dan 62 verschillende 
raszuivere stammen, waaronder een groot aantal bastaarden. Minstens een viertal van deze wilgen 
werden ook in Nederland geïmporteerd. 

Berijpte wilg (Salix daphnoides): Ies Zonneveld herinnerde zich dat de Berijpte wilg op kleine schaal 
uitgeprobeerd werd in de Biesbosch omstreeks 1943. De wilg voldeed niet en werd nooit grootschalig 
aangeplant. De literatuur van Tuinzing (1938) en (niet gedateerd) bevestigt deze gegevens. Tuinzing 
(niet gedateerd) schrijft: “Met de Blauwe wilg, de Zandwilg, S. daphnoides Vill. is het gegaan als met de 
Bitterwilg. Menigeen heeft een hoekje ermee beplant, maar is om verschillende manieren op zijn schre
den teruggekeerd. Als de Blauwe wilg in oude rijsgrienden nog voorkomt, is dit vooral langs de sloot. 
Het lange en gladde lot staat kaarsrecht op struik, zodat het niet als ander hout overhangende takken 
oplevert, die het uitvaren van de oogst, of het vervoer per slede hiervan bemoeilijken. Om deze reden 
is de soort in kwestie ook wel langs kaden en paden terug te vinden. … De verdienste van dit hout is 
vooral gelegen in het feit, dat het een kleur bezit, die geen andere teensoort laat zien.”
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 J Een chronologische lijst van griendwilgentaxa in de Biesbosch is dus bij 
benadering:

Schietwilg (Salix alba), Kraakwilg variëteit fragilis en Schiet- x Kraakwilg (Salix x rubens): zeker al vanaf 
de 15de eeuw.

De Kraakwilg Salix fragilis variëteit russeliana is in Groot-Brittannië gekend minstens sinds de 18de 
eeuw. De bisschop van Dromore beweerde dat deze wilg uit Holland afkomstig zou zijn. Meikle (1984) 
betwijfelt dit en vermoedt een naamsverwarring met een andere wilg. In elk geval is deze wilg zeer al-
gemeen in de Biesbosch in de hoepgrienden, waar ze tussen de dominante Schietwilgen bijna altijd wel 
her en der te vinden is. Lokaal wordt er (nu) geen onderscheid (meer) gemaakt met de gewone Kraak-
wilg (Salix fragilis variëteit fragilis). Tuinzing vermeldt in een brief van 1967 de mogelijkheid tot aanplant 
van “leerteen” in een salicetum in de Biesbosch op de Sterlingpolder. De botanische identiteit van deze 
wilg kon niet met zekerheid achterhaald worden, maar er zijn een aantal sterke aanwijzingen dat het hier 
om Salix fragilis var. russeliana zou kunnen gaan. Tuinzing (niet gedateerd) schrijft, in de context van 
wilgen die ook decoratief waardevol kunnen zijn: “In glans voor het hout van de vorige (Bittere wilg) niet 
onderdoende, echter nog iets lichter van kleur, is het gewas van de Leerteen, die overigens veel van 
de Kraakwilg, S. fragilis L., weg heeft. Een katjeswilg is ze allerminst. Eens was dit taaie goed de ge
riefteen bij uitnemendheid, waarvan langs menig boerenerf dan ook een rijtje te vinden was. Ontelbare 
jutezakken zijn ermee dichtgebonden, om slechts een enkele toepassing te noemen. Hem, die naar een 
werkelijk laagblijvend teengewas van opvallende kleur zoekt, kan deze Leerteen eveneens gerieven!” 
In Vlaanderen was deze Salix fragilis russeliana ook een zeer goede bindteen, tot ze vervangen werd 
door ‘Amerikaantjes’ of ‘Duits rood’. Vanaf de intrede van het Duits rood werd russeliana als ‘oud rood’ 
bestempeld (niet te verwarren met Tuinzings benaming oude rode die op Belgisch rood stam 56 slaat, 
zie Tuinzing 1974). De verwijzingen van Tuinzing naar Kraakwilg, naar een bindwilg van weleer, de 
bindwilgkwaliteiten, de abundantie in de Biesbosch en de mooie rode kleur van de snijteen zijn allemaal 
argumenten die eerder richting Salix fragilis russeliana wijzen dan naar de de Belgische ‘lerenband’ die 
met Salix x mollissima var. undulata te vereenzelvigen is.  Alleen de bleke twijgkleur is wat raadselach-
tig. Misschien kunnen we ook nog Salix fragilis var. decipiens of furcata niet helemaal uitsluiten.

Bittere wilg (Salix purpurea), Katwilg (Salix viminalis) en Amandelwilg (Salix triandra): minstens vanaf de 
19de eeuw, maar vermoedelijk al veel vroeger.

Salix x mollissima variëteit undulata = Deventer rood (= Schijndels rood?): vermoedelijk vanaf de twee-
de helft van de 19de eeuw.

Salix x mollissima variëteit ‘behaarde twijg’: idem

Schiet- x Kraakwilg variëteit basfordiana forma basfordiana (‘Frans geel’). Vermoedelijk tweede helft 
19de eeuw.

Schiet- x Kraakwilg variëteit basfordiana forma sanguinea (‘Belgisch rood’). Vermoedelijk eind 19de-
begin 20ste eeuw.

Amerikaantje (Salix eriocephala): ten vroegste in Nederland vanaf 1918 (Susteren).

Duitse dot (Salix x dasyclados variëteit angustifolia kloon Gewone kletters): 1920-1936.

Zwarte driebast: uitgestest in de Brabantse en Sliedrechtse Biesbosch in 1936; door Tuinzing sterk ge-
promoot in de Biesbosch in 1953.

Meyerijsche katteen = Meyerink (diverse stammen)?, een uit België afkomstige katteen (begin 20ste 
eeuw?) in 1936 geïntroduceerd in de Biesbosch.

Belgische kat van Hooymans (Salix viminalis): uitgetest in de Brabantse, Dordtse en Sliedrechtse Bies-
bosch in 1936.
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Franse Weda (Salix viminalis): uitgetest in de Sliedrechtse Biesbosch in 1936.

Oeverkat (Salix viminalis): uitgetest in de Sliedrechtse Biesbosch in 1936.

Koningskat (Salix viminalis): uitgetest in de Sliedrechtse Biesbosch in 1936.

Salix longifolia (vermoedelijk wordt hier vrouwelijke Salix x holosericea mee bedoeld: zie hoofdstuk 3) 
Uitgetest in de Brabantse en Sliedrechtse Biesbosch in 1936.

Röhmisches Holz (Salix x dasyclados?): uitgetest in de Brabantse en Sliedrechtse Biesbosch in 1936.

Grijze Rijsenburgse Kat wordt uitgetest in de Dordtse Biesbosch (Beversluisplaat) in 1936.

Schmidt stam 368 (Salix viminalis, Groene daggelder = Groene Rijsenburgse Kat ): uitgetest in de Bra-
bantse Biesbosch vanaf 1936.

Salix x rubens variëteit caerulea: 1938.

Berijpte wilg (Salix daphnoides) en Kaspische zandwilg (Salix acutifolia): omstreeks 1943.

Stam 65 van Schmidt (Salix viminalis x purpurea x triandra): uit Breslau (Vratislava) in Silezië (Polen) 
afkomstig; uitgetest in de Biesbosch vanaf 1936 en sterk gepromoot vanaf 1953.

1.6. Gebruik van het griendhout voor welbepaalde specif ieke 
toepassingen

Het assortiment gebruikshout dat uit de Biesbosch gesneden en gehakt werd, was heel erg ruim. Er zijn 
verschillende literatuurbronnen die dat ook heel goed weergeven. Wisboom (1878), Hesselink (1907) 
en Van Breen (1920) geven een goed overzicht voor geheel Nederland. Huge & Reuser (1981) geven 
een prima overzicht voor de Biesbosch. Helaas is er zelden opgegeven welke wilg specifiek voor welk 
doel gebruikt werd. We geven hieronder eerst het assortiment weer dat door Huge & Reusen (1981) 
kon genoteerd worden in de Biesbosch zelf. Vervolgens laten we Van Breen (1920) aan het woord voor 
een toelichting van al die gebruiksvormen. We geven die tekst behoorlijk ruim weer, omdat er heel veel 
interessante, specifieke terminologie in gebruikt wordt. We besluiten met een tabelletje met een samen-
vatting van specifieke gebruiksvormen van specifieke wilgentaxa, gebaseerd op schriftelijke zowel als 
mondelinge bronnen.

Griendhakken in de Biesbosch, eerste helft 20ste eeuw. Foto 
uit de collectie van het bezoekerscentrum in de Sliedrechtse 
Biesbosch.
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Door Huge & Reusen (1981) opgegeven gebruikshout uit de grienden van de Biesbosch (p. 55-73): 
snijteen voor mandenwerk, stikteen voor mandenwerk, lotband voor wiepband, lotband voor de man-
denmakerij, dekband, tootband, weelband, rijs- of griendband, wiepband, knijpband, kruisband, splis-
band = splitband, rietband, matband, schoofband, Hollands rijs, Gelders rijs, Hollandse haringband 
of tuinlatten, Hollandse gaarden of latten, Walcherense palen, werkpalen, tuinpalen, slieten, brand-
palen, stek, leggaarden, hordlatten, dijkhorden, hoephout, tonnenhout, haringband, karreband, kitte-
band, 16-voets hout, 15-voets hout, 14-voets hout, 13-voets hout voor de kuiperijen, 12-voets hout 
voor jenever fusten, 11-voets hout, 10-voets hout voor jeneverfusten te Schiedam, 9-voets hout voor de 
uitvoer naar België voor biervaten, visvaten, halfvaatsband, karreband, botertonnetjes, zeeptonnetjes, 
stelen, proppalen, bonenstaken, roerstokken, bleeslatten, brand- of keetbos, korte latten, paallatten, 
tomatenstokjes, plombeer en noodrijs.

Hakken van de verschillende rijsmaterialen aan de snoeipaal. 
Foto uit de collectie van het bezoekerscentrum in de Sliedrechtse Biesbosch.

De rijsmaterialen worden genoemd naar de plaats van herkomst. Van Breen (1920) geeft meer details 
over Hollands rijshout dat uitsluitend uit wilg en maximaal 1/10 els mag bestaan. Hollandse rijsmateri-
alen worden gekweekt in de lage landen langs de Merwede, de Alblasserwaard en de Biesbosch. Gor-
kum is het middelpunt van de handel in Hollands rijshout. Verder specifieert hij ook de soorten Gelders 
of Limburgs rijshout (dennen-, kreupel- en akkermaalshout), Brabants rijshout, dat uit één vierde 
wilgen- en elzenhout mag bestaan, naast eik, es, berk en hazelaar. Rijswaardenhout mag slechts uit 
wilg bestaan. Gaasterlands rijs mag dan weer berk, els en wilg bestaan. Schouws rijs bestond uit 
wilg, berk en els. 

Van Breen (1920) geeft verder ook afmetingen op en tekent diverse rijsmaterialen die hierboven opge-
somd zijn. Hij baseert zich daarbij op de algemene voorschriften voor de uitvoering van werken van het 
Departement van Waterstaat van 1807, 1860, 1866, 1876, 1895, …. Hij tekent ook de knopen (enkele, 
dubbele, kruis- of knijpbandlus, …) die rond verschillende bundels rijsmaterialen moeten gemaakt wor-
den. We citeren hieronder een flink stuk uit zijn hoofdstuk ‘Rijsmaterialen als handelswaar’. Weggelaten 
stukken worden met drie puntjes aangegeven. Kernwoorden zijn vetjes weergegeven. 
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Hakker aan de snoeipaal op de Bovenste Beversluisplaat, anno 1937. Aan de snoeipaal worden de diverse  
rijsmaterialen gehakt, gesorteerd en samengebonden. Foto overgenomen uit Westerhout (1996).

Vroeger werd het Hollands rijshout verdeeld in groot dijk- of zinkrijs en een kleiner soort bossen, be-
kend als klein- of bestekrijs. De bossen van de eerste soort waren ongeveer 3 à 3,5 m lang en hadden 
bij de kopband een omtrek van 0,5 m. Deze bossen werden tamelijk rond en goed gevuld gebonden. 
De bossen van het klein rijs waren slechts 1,5 m lang en verkregen een omtrek van 0,35 m bij de kop-
band. Ze werden ook met twee banden gebonden, doch kregen een meer platte,ovale doorsnede. Ook 
sprak men nog van bermrijs, waarvan de bossen een lengte verkregen van 1,8 m bij een omtrek van 
0,6 m. Dit waren dus korte dikke bossen en bijzonder geschikt voor rijspakwerken.

Tegenwoordig maakt men geen verschil in afmetingen, wel worden door de ene griendbaas voller bos-
sen geleverd dan door de andere, doch de Rijks A.V. kennen maar één soort Hollandse rijsbossen, 
waarvan de afmetingen gelegen zijn tussen het vroegere zink- en bestekrijs.

Alle rijsmaterialen moeten groen, levend worden aangevoerd of althans van de laatste hak zijn, d.w.z. 
dat de in het najaar gehakte materialen in de volgende zomer verwerkt moeten worden. Het hout moet 
recht zijn, gezond en gaaf. Overjarig rijshout is dood en de broze twijgjes breken reeds bij het vervoer en 
onder de bewerking; bovendien worden ze door de aan te brengen steenbekledingen sterk beschadigd, 
zodat dit broze hout niet verwerkt moet worden.

Alleen de zwaardere materialen als staken of palen en slieten van enkele houtsoorten, kunnen van de 
voorlaatste hak zijn, mits ze droog en goed opgeklampt bewaard werden. Ook perkoenpalen (ronde 
eiken-, grenen- of dennenhouten paaltjes van 1,3 m lang en 30 cm omtrek, van veertienjarig eikenhout 
of achtjarige sparretjes) kunnen langere jaren overgehouden, nog wel in goede staat verkeren, om te 
worden verwerkt.

Bij dunnere rijsmaterialen, die dicht in elkaar sluiten, voornamelijk Hollandse rijsbossen, dient er op te 
worden gelet, dat deze niet door vocht verstikt of verbroeid zijn, want dan vormt zich schimmel.

Verder mogen de rijsbossen niet bevatten winde, riet, ruigt of kanthooi, snoeisel of dode takken. Ook 
kraaisprot of ander klein gewas mag niet in de bossen worden gebonden. Het hout mag niet ijsbreukig 
zijn, …

Enkele houtsoorten moeten als minderwaardig rijshout worden beschouwd, waarvan dan ook slechts 
een klein gedeelte, onder de betere soorten vermengd, geleverd mag worden; zo zijn elzen en wervel-
hout beslist ondeugdelijke rijsmaterialen en moeten zo veel mogelijk geweerd worden. Evenwel kan 
men ze niet geheel weren, gezien de rol welke ze spelen tijdens de groei van andere soorten.
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Vrijwel alle houtsoorten kunnen onder water verwerkt worden; men behoeft daarbij slechts enkele uit te 
sluiten. Onder water zijn ze onvergankelijk te noemen.

Het wilgenhout met het daartussen geplante elzenhout moet drie- à vierjarig zijn. … Houtsoorten welke 
veel van houtworm te lijden hebben, als beuken en wilgen, moeten boven water niet verwerkt worden 
en zeker niet als palen en latten.

Een dunne twijg wordt rijs of rijsje genoemd. Het dikke eind van een tak of twijg wordt met de naam van 
stam-, aard- of bouteind aangeduid, terwijl het boveneind top of blees heet. Ook de fijne twijgjes, die 
aan een zwaardere tak ontspruiten, worden blezen genoemd.

Een bundel rijzen bij elkaar gebonden vormen een rijsbos. Alle rijsmaterialen, uitgezonderd de zwaar-
dere soorten, worden om ze gemakkelijk te kunnen verhandelen, in bossen gebonden met één, twee 
of drie taaie banden of tenen, soms met ijzerdraden. De banden of tenen worden daartoe aan het 
bleeseind van een lus voorzien waar het stameind doorheen gestoken wordt, nadat de band om het te 
binden hout is gelegd. De houtvezels van de band worden vlak bij de lus in elkaar gedraaid als de stren-
gen van een touw, waardoor zich tegen de lus een knoop vormt, die het terugschuiven van de band be-
let. Wanneer men daarna doorgaat de houtvezels nog verder in elkaar te draaien, kan men een tweede 
knoop om den eerste leggen, die dan samen dubbele knoop genoemd wordt, in tegenstelling met de 
eerste, die als enkele knoop wordt aangeduid. Het stameinde van de band wordt tussen de houtbos en 
de band gestoken, om te voorkomen dat de knopen zouden los werken.

De aardeinden der takken worden in een bos zoveel mogelijk gelijk gehouden, terwijl de langste blezen 
binnen in de bos gebonden worden. Zijn de binnenste takken zwaarder dan de overige, dan worden ze 
met de naam van ziel aangeduid en dienen om aan de houtbos enige stijfheid te geven. …

De dikke einden der houtbossen worden bollen genoemd.

De rijsbossen worden met twee banden gebonden, de onderste of kopband dicht bij de stameinden, 
de andere ongeveer ter halve lengte. … De blezen blijven daarbij enigszins waaiervormig uitstaan en 
geven aan de bossen niet alleen een gevuld aanzien, doch ze waarborgen een dichte dekking in het 
werk. …

Worden de bossen bij de tel geleverd, dan verdient het aanbeveling om ze in een vaam te meten. Dit 
is een houten raam bestaande uit vier ribben, … Een vaam is binnenwerks lang 3 m en hoog 1,5 m 
en moet bevatten 208 bossen Hollands dijkrijs of 416 bossen Brabants rijs. … Afvalhout uit de bossen 
wordt nog wel per vaam verkocht, waarbij het hout ter lengte en ter hoogte van een vaam (1,7 m) wordt 
opgestapeld. Ook wordt dit wel per ruime meter (R.M.) = 1 wisse, verkocht. Veel vroeger berekende 
men het rijshout per schaft. Hieronder verstond men een inhoud van 144 kubieke Rijnlandse voeten, 
wat overeenkomt met 4.456 m³. Rijsmaterialen worden tegenwoordig uitsluitend bij de tel verhandeld. 
Bij het opladen wordt na elke 25 stuks, één bos afzonderlijk gelegd, om later te dienen voor controle op 
de telling. Deze bossen werden eertijds zonder verrekening in de levering opgenomen en dus, op elke 
honderd stuk, vier bossen cadeau gedaan. Dit aantal van 104 bossen (4 x 25 + 4 telbossen) werd bij 
de houthandel aangeduid met de naam van kleine vim. De grote of dikke vim bestond uit 156 bossen 
(6 x 25 + 6, telbossen), terwijl men ook rekende met een halve dikke vim of 78 bossen. Een regelmatig 
opgetaste houtstapel wordt in sommige streken van ons land met de naam van houtvim of houtstruik 
aangeduid.
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Vim of houtvim van gestapeld rijs, afgedekt met riet, in de Biesbosch, eerste helft 20ste eeuw. 
Foto uit de collectie van het bezoekerscentrum in de Sliedrechtse Biesbosch.

Van alle in de handel gebrachte rijsmaterialen worden de Hollandse het best gesorteerd. Eerst worden 
de soorten voor de hoepelhandel uit het gehakte hout gesnoeid en naar dikte en lengte opgebost. Naar 
hun zwaarte worden de verschillende soorten hoep- of reephout aangeduid met de naam van band, 
namelijk kitteband, karreband, haringband, halfvaatsband en tonnenband, waarvan laatstgenoem-
de de zwaarste zijn. Voor tonneband, karreband en haringbands-vierlingen wordt het zware griendhout 
in vieren gekloofd (Hesselink 1907). Verder worden ze evenals alle andere houtwaren naar hun lengte 
genoemd, volgens de Rijnlandse voetmaat, als negenvoets, tienvoets, enz. tot zestienvoets.

Hoepels en hoephout te Vianen. Op de voorgrond vijf 
soorten van hoephout met hoepels en schilijzer (verende 
vork); de drie bossen links en de hoepels zijn geschild. 
Op de achtergrond bossen van verschillende lengte, tot 
14 voet. Foto en onderschrift overgenomen uit Hesselink 
(1907).
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Hoepelmakerij te Werkendam. De voorste werkman snijdt met een trekmes het gespleten hoephout in gladde, 
gelijke banden. Met de voet beweegt hij een hefboom, waardoor het hout vastgeklemd of losgelaten wordt naar 
gelang het werk vordert. Op de achtergrond mangelt een arbeider de hoepels tussen drie schijven, teneinde ze 
soepel te maken. De hoepels worden daarna in bossen van 20 stuks gebonden.  
Foto en onderschrift overgenomen uit Hesselink (1907).

Behalve voor hoepels of banden om tonnen wordt het zware reephout ook gebruikt bij stropersen, voor 
het verpakken van hooi en stro.

Met de naam van band worden in de hoephandel tamelijk zware takken bedoeld, in tegenstelling van de 
dunnen twijgjes die bij waterbouwkundige werken gebruikt worden om te binden.

Uit het overschietende hout worden de eigenlijke rijsmaterialen gesorteerd. Deze zijn dus te beschou-
wen als een afvalproduct van het hoepelhout. 

Uit deze afval begint men met het meest waardevolle hout, dat zijn de zware takken, uit te snoeien, 
waarvoor het eerst in aanmerking komen de slieten, rechte takken ter lengte van 2,2 m, in het midden 
een flinke handgreep zwaar of ± 16 cm omtrek. Slieten zijn stameinden zonder blees, ze worden dus 
schoon opgesnoeid en de kromme en ijsbreukige einden worden er met een bijlslag afgehakt. 

Takken, welke wél de dikte, doch niet de lengte van slieten kunnen krijgen, worden tot palen of staken 
gehakt en behoeven dan slechts 1,35 m lang te zijn bij ene dikte van ene goede handgreep in het mid-
den. Bij het Hollandse rijshout worden deze staken ook wel aangeduid met de naam van Walcherse 
palen. Slieten en palen worden bij vijf- en tientallen gebonden met twee taaie banden ongeveer bij de 
einden. Slieten worden door veehouders veel gebruikt voor afheiningen van weilanden en bij waterwer-
ken voor het maken van pakwerken. Staken welke door wiepen moeten worden gestoken, kunnen aan 
twee zijden beitelvormig worden bijgehakt, hetgeen voldoende is om de wiep enigszins open te zetten.

Lange rechte takken, die te dun zijn voor slieten of staken worden op de lengte van 2,2 m afgehakt, 
van alle blees gezuiverd en met de naam Hollands haringband of tuinlatten bestempeld. Hun dikte 
bedraagt slechts 5 tot 8 cm omtrek. Gekloofd worden ze om haringtonnetjes gebezigd, hetgeen de 
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eerste benaming dan ook aanduidt. Elke bos bevat 25 latten. Eertijds werd bij de verkoop van latten 
als eenheid van telling aangenomen 40 bossen en aangeduid met de naam van ‘latten van veertig’ of 
duizendhout (40 x 25 latten). … 

Takken van de zwaarte van haringband, ter lengte van 2,75 m, doch niet van blees gezuiverd en alleen 
de top op langte ingekort, dragen de naam van gaarden of latten. 

Griendwerker aan de slag in de grienden langs de Linge. Foto overgenomen uit Weidema et al. (1974).

Van het overblijvende snoeisel, bestaande uit dunnere twijgen, worden de rijsbossen gebonden, elke 
bos met twee banden op 0,3 m en op 0,8 m van het stameind; ze moeten goed gevuld zijn en minstens 
drie takken van 2,75 m en twee van 2 m lengte bevatten. Bij de onderste of kopband moeten ze een 
omtrek hebben van 0,45 à 0,5 m en bij de bovenste 0,4 m. Deze bepalingen werden regelmatig lichtjes 
aangepast ‘bij besluit van den Directeur-Generaal van den Waterstand van het Koninkrijk Holland’. De 
lengte van de bossen Hollands rijshout neemt af met de tijd van 3 à 3,5 m in 1860 naar 3 m in 1876 naar 
2,75 m in 1895. De lengte houdt niet zo zeer verband met de veranderde eisen aan het rijshout, dan wel 
met het belang van de hoepelmakerij.
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Verder komen in de handel verschillende soorten band voor. Die zijn gewoonlijk niet uit de zware soor-
ten te snoeien en worden afzonderlijk gekweekt, speciaal voor de mandenmakerijen. … 

Men heeft kruisband, lang ongeveer 2 m, knijpband, lang ongeveer 1,5 m en wiepband, lang ongeveer 
1,2 m. Hun naam hebben ze te danken aan de functie, welke ze verrichten bij het maken en koppelen 
van wiepen. Kruis- en knijpbanden worden aan de top voorzien van een lus (plaat 6, figuur 5) waar het 
stameind doorheen gestoken wordt, zodat de band krachtig kan worden aangehaald. 

Wiepen (Frans: ‘fascines’) zijn lange kabels of strengen van fijne, in elkaar gebonden gebleesde tak-
ken voor verschillende waterbouwkundige rijswerken. Wiepen worden vervaardigd op een wiepstelling 
(plaat 3 figuur 4). Ze worden meestal gemaakt van Hollands rijs ofschoon men op de bovenrivieren ook 
fijn Gelders rijshout, o.a. berkenrijs daartoe bezigt. Soms worden in het hart der wiepen zware takken 
verwerkt, doch in het algemeen behoort een wiep, hoewel stijf gebonden, toch lenig te zijn, daar ze als 
koorden of kabels in het vlottende rijswerk zijn te beschouwen. Bij het binden van wiepen, wordt met de 
bollen naar het eind van de wiep, eerst een vaste bos rijshout gelegd, verderop worden de rijsbossen 
losgesneden en van korte en kromme takken ontdaan. De bol- of stameinden worden binnen in de wiep 
gewerkt en de blezen naar buiten; hierdoor krijgt de wiep een glad aanzien. Dit glad in elkaar werken 
noemt men spinnen en de arbeider daarmee belast, wordt spinner genoemd. Wiepen worden tot maxi-
maal 50 m lang gebonden. Langere wiepen kunnen niet vlot meer gedragen worden, omdat ze te veel 
arbeiders zouden vereisen en er een te grote kans bestaat op knikken of breken.

Bij elk jukje van de wiepstelling wordt door een tweede arbeider, die vlak achter de spinner komt, om 
het uitgesponnen hout een knijpband gelegd en door aandrukken met de knie, stevig aangehaald en 
bevestigd met een gedraaide knoop (plaat 1). Het stameind van de knijpband wordt in de wiep gestoken 
om losspringen te voorkomen. …De knijpbanden worden op afstanden van 0,5 m gelegd, overeen-
komende met de afstand der jukjes. Tussen twee opvolgende knijpbanden worden drie wiepbanden 
gelegd, welke dunner zijn en dus niet zo krachtig kunnen worden aangehaald. Ze worden evenals de 
knijpbanden gelegd en geknoopt, doch te voren niet gelust. Het leggen der wiepbandjes is eenvoudiger 
en kan door jongens of minder ervaren arbeiders worden gedaan. Bij rivierwerken, waar van de sterkte 
der wiepen niet zoveel afhangt als bij zinkstukken aan zee, worden de wiepbanden vaak 15 à 18 cm 
van elkaar gelegd.

Zware banden, gebruikt bij het binden van zwaar hout, worden aangeduid met de naam van mutsaard-
banden. Mutserd of mutsaard is de benaming van zware takkenbossen, b.v. die welke door broodbak-
kers gebruikt worden om de oven warm te stoken.

Gelders rijshout wordt zonder verdere sortering in bossen gebonden. Op het werk worden enkele bos-
sen los gesneden, de nodige latten en palen, hier kribpalen genoemd, uitgesnoeid en het overschie-
tende hout opnieuw opgebost of als los hout in een spreilaag verwerkt.

Van Breen (1920) vervolgt met een uitgebreide uitleg over allerlei types waterbouwkundige werken en 
de specifieke verwerking van rijsbossen daarin. Deze uitleg is te lang, te uitgebreid en te technisch 
om hier opgenomen te worden. We volstaan met op te merken dat de platen die bij deze uitleg horen 
heel erg mooi en duidelijk gemaakt zijn en het raadplegen waard voor degenen die zich verder in deze 
materie willen verdiepen. Verder komt in deze uitleg ook weer een hele naamgeving voor, die zeer spe-
cifiek is, met termen als aftrek, aftreklaag, ankers, ankerstaak, ankerwiepen, baardwerk (banket met 
rijswerk om de rand van een schor te verdedigen), beslagroede, beslagwerken, bleeslagen (drijvend 
gemaakte rijswerken, met wiepen en palen aan de oever verbonden), bovenkruiswerk, bovenrooster-
werk, breien (vlechten van tuinen), dijkhorden (of –horten), dwarsbossen, gangboord, kieltuin, koning, 
koplaag, kraagstukkenkruispaal, kribben (voor de oever uitspringende werken die dienen om de stroom 
der rivier in ene bepaalde richting te leiden, de oever tegen uitschuren te beveiligen en de rivier tot de 
gewenste breedte terug te brengen), onderkruiswerken, onderroosterwerk, optreklaag, proppen, rijsbe-
slag, rijslaag, rijspakwerken (bekleding van steile randen door stapeling van rijsmaterialen), rijsvulling, 
schot, sleutels, sluitbossen, sprenkel, steek, stoppellaag, tuinbanden, tuinen, uitschotlaag, zinkstrop-
pen, zinkstukken (mat- of matrasvormige constructies van rijshout, dienende tot onderzeese oeverbe-
dekking, waaraan gewoonlijk de rechthoekige vorm wordt gegeven).
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Amandelwilg Beste soort voor hoepels (Hesselink 1907); hoepels zowel uit geschild als onge-
schild hout, maar vooral geschild; ongeschild hout levert rode hoepels voor de 
cementfabrieken in België (Hesselink 1907), 14-voets hout voor wijnfusten, 10-
voets hout voor jeneverfusten te Schiedam, visvaten, haringvaten; zeer geschikt 
om geschild te worden voor without, voor gistmandjes voor de handel op Engeland 
(Hesselink 1907); ongeschild ook voor ruw mandenwerk en hoepels; stoelen

Amandelwilg 
‘beugelgrauw’

Hoepels, beugels voor visfuiken, zeer geschikt om te schillen voor wit hout, afval in 
Hollands rijs, afval in Gelders rijs

Amandelwilg ‘bitterlingen’ Dunnen tenen voor het dekken en herstellen van riet- en strodaken; lange tenen 
voor vlechten van manden (Hesselink 1907)

Amerikaantje (Salix 
eriocephala)

Fijne mandenmakerij

Berijpte wilg (Salix 
daphnoides)

Sier; geen hoep- of bandgriend

Bittere wilg Rietband, griendband; geschikt om te schillen, maar levert geen sneeuwwit hout; 
moet na schillen geverfd worden; mandenmakerij

Bittere wilg Helix Mandenmakerij
Bittere wilg kloon Blauwe 
lintjes

Mandenmakerij

Bittere wilg kloon Green 
Dicks

Mandenmakerij

Duitse dot Binden van rietschoven en houtbussels
Grauwe wilg (Salix 
cinerea)

Brabants rijshout; zo veel mogelijk vermijden bij Hollands rijshout

Katwilg Hoepels, zowel uit geschild als ongeschild hout, maar vooral geschild; bindteen 
voor riet en hout, afval in Hollands rijs en Gelders rijs; mandenmakerij; stoelen

Katwilg regalis Mandenmakerij (Hesselink 1907)
Kraakwilg variëteit fragilis Bakenboom, afval in Hollands rijs en Gelders rijs; het is onduidelijk of Kraakwilg als 

even goed hoephout bekend stond als Schietwilg of als er toch enig onderscheid 
gemaakt werd; in elk geval werden ze door Schietwilg geplant en op dezelfde ma-
nier gehakt. Indien ‘slijkwilg’ met Salix fragilis var. fragilis overeenstemt, dan werd 
ze gebruikt voor hoepels en zinkstukken (Hollands en Gelders rijs)

Salix alba vitellina Door korte getakte tenen geschikt om te binden doch ongeschikt om te vlechten 
(Hesselink 1907)

Salix fragilis variëteit 
russeliana

Bindwilg (“leerteen”), wellicht om het hoephout en ander geriefhout van de 
Schietwilg te binden; ook voor dichtknopen jute zakken

Salix lucida Mandenmakerij (Hesselink 1907)
Salix x mollissima Rietband
Salix x rubens basfordiana 
forma basfordiana: Frans 
geel

Schupstelen, mandenmakerij, bindwilg

Salix x rubens var. basfor-
diana forma sanguinea: 
Belgisch rood

Mandenmakerij, bindwilg

Salix x rubra Geschikt om te schillen; mandenmakerij (Hesselink 1907)
Schietwilg Hoepels; zeer geschikt voor brede hoepels; vooral gebruikt voor ongeschilde hoe-

pels (Tuinzing 1956); ongeschild hout voor rode hoepels voor de cementfabrieken in 
België, stek, teulpinnen, afval in Hollands rijs, Gelders rijs, Brabants rijs, Schouws 
rijs en Gaasterlands rijs, 14-voets hout voor uitvoer naar Suriname, 10-voets hout 
voor jeneverfusten te Schiedam, visvaten, pekelvaten, slieten, (Walcherse) palen, 
Hollands haringband, tuinlatten, gaarden, latten, …(Van Breen 1920). Geschikt om 
te schillen voor without. Ongeschild ook geschikt voor ruw mandenwerk of hoepels. 
Tweejarige teen ook voor rietband of griendband (Hesselink 1907); 

Schiet- x Kraakwilg Hoepels, stek, teulpinnen, afval in Hollands rijs, Gelders rijs, Brabants rijs, Schouws 
rijs en Gaasterlands rijs, 14-voets hout voor uitvoer naar Suriname, 10-voets hout 
voor jeneverfusten te Schiedam, visvaten, pekelvaten, slieten, (Walcherse) palen, , 
Hollands haringband, tuinlatten, gaarden, latten; fuiken; rieten daken …

Schmidtstam 65 Rietband
Zwarte driebast Rietband
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Plaat 1 uit Van Breen (1920). Rijsmaterialen.
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Plaat 3 uit Hesselink (1920). Hulpmiddelen.
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Plaat 6 uit Van Breen (1920) met onder meer een kruis of knijpbandlus.
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Plaat 7 uit Van Breen (1920) met onder meer wiepen, optrek en aftreklagen, uitschotlagen.

Plaat 42 uit Van Breen (1920), met afbeelding 
van zinkstuk.
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Plaat 44 uit Van Breen (1920) met details van zinkstukken. 
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HOOFDSTUK 2. BESCHRIJVING WILGENKARTERING VAN DE 
AFZONDERLIJKE DEELGEBIEDEN

Bij de wilgeninventarisatie van de Biesbosch hebben we systematisch de belangrijkste afzonderlijke 
toponiemen bemonsterd. Deze toponiemen worden hieronder in alfabetische volgorde behandeld. 
Voorafgaand aan de wilgenbemonstering wordt telkens een korte ‘voorgeschiedenis’ van het onder-
zochte object gegeven aan de hand van een literatuurscreening van de Biesbosch-literatuur, een 
screening van documenten uit het Biesboschmuseum (persoonlijk archief van Tuinzing, verkoopsdo-
cumenten van griendhout, …), aangevuld met eventuele mondelinge gegevens van medewerkers van 
Staatsbos beheer (Theo Muusse, Rob Van der Made, Dick Veenhuizen, Dirk Fey, Geurt Verhoeks, …), 
het Biesboschmuseum (Valentine Wikaart), voormalige onderzoekers (Ies Zonneveld) en voormalige 
griendwerkers, mandenmakers of eendenkooikers (Jan Reuser, Jan Saarloos, Peer Heystek, Henk Van 
Breughel, … ). Om te veel herhaling te vermijden, worden data en gebeurtenissen met relevantie voor 
de meeste deelgebieden in een voorafgaand deeltje ‘voorgeschiedenis algemeen’ hieronder samenge-
vat. De geraadpleegde literatuur is weergegeven op het einde van het hoofdstuk. 

 J Voorgeschiedenis algemeen
Enkele data en gebeurtenissen met betrekking tot de grienden zijn geldig voor grote delen van de Bies-
bosch en worden daarom vooraan dit hoofdstuk geplaatst om herhalingen te vermijden.

1200: de Biesbosch maakt deel uit van Zuidhollandse of Groote Waard. Waarschijnlijk is dit gebied het 
eerste goed gereglementeerde waterschap in Nederland geweest (De Jong 1967).

1421: Sint-Elisabethsvloed overstroomde de Grote- of Zuidhollandse waard. Deze omvatte het huidige 
Eiland van Dordrecht, het oostelijk deel van de Hoekse Waard, de tegenwoordige Biesbosch, het Land 
van Altena en de streek tussen Geertruidenberg en Lage Zwaluwe (Westerhout 1996).

De Hollandse Biesbosch is het oudste deel van de Biesbosch. De Elisabethvloed van 1421 heeft hier 
minder effect gehad, zodat de landbouw en griendteelt hier minder onderbroken is dan in de Brabantse 
Biesbosch waar nagenoeg alle dorpen en landbouwgronden waren weggevaagd. De Hoekse Waard, 
ten Zuidwesten van Dordrecht was in de loop van de 16de eeuw vrijwel geheel verkaveld (De Nieuwe 
Bonaventura). De aanwas van platen en nieuw land ging vooral vanaf het gebied van de Merwede in 
zuidelijke richting. In de tweede helft van de 17de eeuw was een groot deel van de Kikvorsch en een klein 
deel van de Huiswaard en Oude kat, beide ten zuiden van Sliedrecht, droog komen te liggen. Op een 
gedetailleerde kaart uit 1787 wordt de Kikvorsch aangegeven als grasland en rietgorzen. Op een kaart 
uit 1741 (Bolstra) geeft de legende eerder grienden weer. Het gebied dat er oostelijk aan grenst, wordt 
dan aangegeven met ‘geamoveerde grienden’, het gebied tussen de Merwede, de Basse Kil, de Groote 
Hel en de Oude Wiel. Het verwijderen van de grienden had te maken met het aanleggen van een dam, 
die overigens niet is uitgevoerd. Wel werd tussen 1850 en 1875 De Nieuwe Merwede gegraven die de 
nieuwe grens tussen de Brabantse en Hollandse Biesbosch werd. Ten zuiden van de Nieuwe Merwede 
lijken er grote griendplaatsen te zijn. De Otterpolder is later in de 19de eeuw ontgonnen. Een plan om 
er een spaarbekken aan te leggen in 1967 is niet doorgegaan. Echt duidelijke kaarten komen er pas in 
1808 en ca. 1840. De grote griendvelden op de plaats die nu ‘Polder de Biesbosch’ heet, werden in de 
tweede helft van de 19de eeuw en 20ste eeuw omgezet in akkerland en grasland.

In 1450 wordt al rijshout verkocht in en uitgevoerd vanuit Dordrecht (Westerhout 1996).

De Werkendamse archieven vermelden al verpachtingen en verkopingen van rijshout, teen, hoephout 
en hoepels vanaf 1665 (Westerhout 1996).

1850-1875: de Nieuwe Merwede wordt gegraven. Het water van de Maas en de Waal wordt hierdoor 
versneld afgevoerd. De betere waterafvoer door de Nieuwe Merwede bevordert de aanslibbing in de 
Brabantse Biesbosch, waardoor op dat moment veel meer biezenexploitaties, rietexploitaties en grien-
den ontstaan. Na de aanleg van de Bandijk worden de grienden in het noorden en het oosten veelal 
gerooid. In het zuiden en het westen duiken nieuwe grienden op (Westerhout 1996).
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1880-1908: Het graven van de Bergse Maas (de Maas nabij Geertruidenberg) heeft tot gevolg dat het 
Maaswater vanuit de Amer langs de gehele zuidkant de Biesbosch kan binnendringen (Ter Beke & 
Rombouts 1972).

1896: Brabantse Biesbosch: 1760 ha buitengrienden, Hollandse Biesbosch: 520 ha buitengrienden, 
Sliedrechtse Biesbosch: 360 ha buitengrienden, Werkendam/De Werken: 160 ha buitengrienden, 
Uitwsijk/Den Duyl: 200 ha binnengrienden, Hardinxveld/Sliedrecht: 640 ha binnengrienden, Drimmelen/
Koekkoek: 200 ha buitengrienden. Werkendam is op dat moment het centrum van het grootste griend-
areaal van Nederland (Westerhout 1996). 

1907: Hesselink schrijft een verslag over de griendcultuur in Nederland. Hij haalt uitvoerig de Biesbosch 
aan. Behalve over griendwilgen heeft hij het ook over de aanplant van Canadapopulier,  Zwarte populier 
(‘witboom’) en Zwarte els. “Deze drie houtsoorten worden alleen op de minderwaardige bodems, dit is 
de zandgronden, aangeplant omdat er niets anders wil groeien. De els dient als grondverbetering. Het 
elzenhout is alleen geschikt voor brandhout. Het canada en witbomenhout wordt in hoofdzaak voor 
poten (= zware lange topstek) en palen gebruikt en slechts wanneer de hoepels duur zijn ook voor hoep
hout.” Toen het elzenhout niet meer voor waterwerken gebruikt mocht worden, daalde de waarde zeer 
en dit was de reden waarom men bij nieuwe aanleg geen of weinig elzenhout tussen de stek mengde. 
Hesselink (1907) betreurt dat omdat er op die manier geen stikstof meer in de grond kwam. Het mengen 
van de hakgrienden met els noemde men de voorloop of koning els.

1920: Terugval van de griendcultuur in Nederland (Westerhout 1996).

1920: In de jaren twintig is Zuid-Holland in korte tijd niet minder dan 625 hectare griend kwijtgeraakt. Het 
was een gevolg van de inpoldering van het grootste gedeelte van de Zuid-Hollandse of Dordtse Bies-
bosch. In beginsel betrof het hier een oud plan. Het kwam echter toen pas tot uitvoering om het grote 
aantal werklozen dat de gemeente Dordrecht telde, werk te verschaffen (Tuinzing 1976). 

1930: Opkomst van betonnen duikers met stalen terugslagkleppen in de grienden van de Biesbosch 
(Westerhout 1996).

1933: De gorzen van ‘Struikenstuk’ zijn de laatste in de Biesbosch die van gors tot griend werden inge-
teuld. Daarna werden geen nieuwe grienden meer aangelegd (Westerhout 1996).

1938: publicatie van Tuinzing met aanbevelingen voor een betere griendteelt in Nederland en ook de 
Biesbosch.

1930-1940: grote crisis in de griendenteelt. De oppervlakte griend halveert tussen 1920 en 1950. Zo-
meronderhoudswerk als ka-lappen, wieden en modderen (de greppels uitbaggeren) worden steeds 
meer verwaarloosd. De regering besluit een toeslag aan de griendteelt toe te kennen om deze te redden 
(Westerhout 1996).

1949: Nog 7000 ha grienden in Nederland, waarvan 1250 ha in de Brabantse Biesbosch (Westerhout 
1996).

1950: Omstreeks 1950 werden de nieuwe griendstekken naast de oude stoven in de grond gestoken. 
Voorheen werden de oude stoven op dat moment gerooid, maar vanaf 1950 was daar geen geld en 
geen tijd meer voor (Westerhout 1996).

1952: Rijkswaterstaat heeft grote plannen voor de inpoldering van de Biesbosch (Sluiter & Veenhuizen 
2008).

1953: Watersnoodjaar waardoor de plannen om de Biesbosch in te polderen volledig herzien worden en 
het Deltaplan ontstaat (Sluiter & Veenhuizen 2008).
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1958: Eerste aankopen door Staatsbosbeheer in de Biesbosch op 23 oktober 1958: 220 ha griend, riet, 
ruigte en water van het complex De Dood, Keizersdijk en kruidvlaai (Sluiter & Veenhuizen 2008; Veen-
huizen 2008).

1959-1970: subsidie voor de griendteelt vanwege grote behoefte aan rijshout voor Deltawerken/Rijks-
waterstaat (Huge & Reuser 1981). 

1960: eerste pleidooien voor introductie bever in de Biesbosch als biodiversiteitsmaatregel.

1960: het hakken van vierjarig griendhout in de Biesbosch houdt op wegens de daling van de vraag naar 
hoephout en stelen; alleen driejarig hout werd nog gehakt wegens de toepassing als ‘Gelders rijshout’ 
(Huge & Reuser 1981).

1961-1962: Naar schatting 100 ha vierjarige grienden in de Biesbosch worden niet meer gehakt (Bakker 
1962). 

1962: Staatsbosbeheer bezit al ruim 800 ha Biesbosch (Bakker 1962).

1962: Noordwesterstorm met extreem hoog water; dijkdoorbraak in Polder De Dood. De natuurbeheers-
consulent van Staatsbosbeheer Wil Thijssen besluit de dijk niet te herstellen. De Dood wordt hiermee 
een natuurontwikkelingsgebied avant-la-lettre. Door de zware storm krijgen de plannen voor de afslui-
ting van de Haringvliet en Krammer Volkerak concretere vorm (Sluiter & Veenhuizen 2008).

1963-1972: luwte in de aankoop van Biesboschgronden door Staatsbosbeheer bij gebrek aan geld 
(Veenhuizen 2008). 

1966: Vaststellingruilverkavelingsplan ‘Altena-West’ (= Oostwaard).

1969: afsluiting van het Volkerak.

1970: Afsluiting van het Haringvliet op 2 november 1970, met grotendeels verlies van getij in de Bies-
bosch; van het oorspronkelijke gemiddelde tijverschil in het centrum van de Biesbosch dat circa 1,90 m 
bedroeg, blijft slechts enkele decimeter getij over in de Brabantse en Dordtse Biesbosch en 70-80 cm in 
de Sliedrechtse Biesbosch (Sluiter & Veenhuizen 2008; Veenhuizen 2007).Tot het afsluiten van de Ha-
ringvliet kende de Biesbosch een gravitaire afwatering. Daarna werden pompgemalen noodzakelijk. De 
kreken van de Noord- en Oostwaard werden afgesloten en er werd een gemaal geplaatst in de monding 
van die kreken (Veenhuizen 2007).

1970: start van het graven van de spaarbekkens in de Biesbosch (Dirk Fey cit. in Van Wijk 2008)

1970: Wegvallen van staatssubsidie voor de grienden betekent voor veel grienden dat ze niet meer 
gekapt worden (Huge & Reuser 1981).

1971: Jagers zetten konijnen uit in de Biesbosch, na het wegvallen van het getij. Vanaf 1972 heeft de 
konijnenstand zich explosief ontwikkeld. De konijnen hielden lelijk huis in de grienden, vooral in de win-
ter, bij gebrek aan ander voedsel. 

1973: De spaarbekkens van de Biesbosch leveren voor het eerst water. De bekkens worden gevuld 
met water uit de Maas. Het water verblijft lange tijd in de bekkens zodat het zelfreinigend vermogen het 
water zuivert.

1974: Eerste beheerplan voor de Biesbosch, voor de periode 1974-1984. De optie ‘niets doen’ is nood-
zakelijkerwijs opgenomen wegens financiële beperkingen voor het onderhouden van de grienden op 
traditionele wijze. Nog slechts 60 ha griend wordt onderhouden. Na een aantal jaar wordt die opper-
vlakte nog verder beperkt. Alleen in de Sterling (Sliedrechtse Biesbosch), Deeneplaat en De Pannekoek 
(Brabantse Biesbosch) worden nog enkele grienden onderhouden.
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1976: In de Biesbosch zijn al een tijd geleden (1971?) konijnen uitgezet door de jagers. De erg droge 
zomer zet de beestjes echter voor problemen, waardoor ze massaal aan de jonge wilgen in de grienden 
beginnen te knagen. Staatsbosbeheer zet AA Protec in om de jonge griendwilgjes te beschermen tegen 
konijnenvraat (interview met Dirk Fey, 18 oktober 2012).

1977: Nog 2350 ha actief griend in Nederland. Ook 1353 ha ‘doorgegroeide grienden’, die sinds meer 
dan tien jaar niet meer gehakt zijn (Westerhout 1996).

1978: Aalscholver opnieuw broedvogel in de Biesbosch; waterkwaliteit (DDT- en PCB’s) beperkt echter 
de reproductie nog zeer sterk.

1987: Status Nationaal Park (in oprichting) voor de Biesbosch.

1988: 2250 ha Biesbosch in beheer gegeven door de Staat (Ministerie van Financiën, Dienst der Do-
meinen) aan Staatsbosbeheer. Later volgen nog 400 ha (Sluiter & Veenhuizen 2008; Veenhuizen 2008).
1988-1991: (Her)introductie bever in de Biesbosch (vanuit Duitsland). De laatste bever in Nederland 
was in 1825 bij de IJssel afgeschoten. 

1990: Aanplant van een aantal Zwarte populieren in de Sliedrechtse Biesbosch als toekomstige zaad-
boom (Veenhuizen 2010).

1993: Extreem hoge waterstanden zijn aanleiding voor nieuwe ideeën bij Rijkswaterstaat over beheer 
Biesbosch.

1993: Staatsbosbeheer beheert 4700 ha Biesbosch.

1994: De Biesbosch krijgt definitief de status Nationaal Park. Een recreatie-zoneringsplan is een van de 
belangrijke gevolgen.

1995: Extreem hoge waterstanden zijn opnieuw aanleiding voor nieuwe ideeën bij Rijkswaterstaat over 
beheer Biesbosch; de Biesbosch moet meer opvangmogelijkheid bieden voor overtollig water. 

1995: Opstart plan ‘Ruimte voor de rivier’ door Rijkswaterstaat in samenwerking met Staatsbosbeheer 
(Sluiter & Veenhuizen 2008). Honderden hectaren polder worden weer omgevormd tot Biesbosch-na-
tuur. Het natuurontwikkelingsproject Noordwaard is het belangrijkste voorbeeld.

1998: Storm velt heel wat doorgeschoten griend (Sluiter & Veenhuizen 2008).

2007: Eerste digitale false color satellietfoto van de Biesbosch.

2015: Einde werken ontpoldering Grote Noordwaard.
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Kaart met grienden en polders in de Brabantse Biesbosch, anno 1908.
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Kaart met grienden en polders in de Sliedrechtse Biesbosch, anno 1908.
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Kaart met grienden en polders in de Dordtse Biesbosch, anno 1908.
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2.1. Bespreking wilgenkartering per toponiem

2.1.1. AAKVLAAI (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Het natuurontwikkelings- en recreatie-inrichtingsproject Aakvlaai dateert van 1999-2003: 140 ha werden 
heringericht (Sluiter 2008). Aakvlaai werd aangewezen voor de waterrecreatie als compensatie voor het 
afsluiten van vaargebieden in de natuurkern van de Biesbosch. Eigendom Staatsbosbeheer (Van der 
Neut 1999).

Rob Van der Made (Staatsbosbeheer) gaf in 2012 nog volgende mondelinge toelichting bij dit project. 
Bij de herinrichting werden alle wilgen verwijderd. Dit gebeurde vrij drastisch. Er werd vrij veel round-up 
gebruikt. Daardoor is een aanzienlijk deel van de huidige begroeiing helemaal nieuw, hoewel ook heel 
wat teruggeschoten exemplaren konden worden waargenomen. Er werd ook vrij veel aangeplant op 
Aakvlaai. Er wordt zelfs melding gemaakt van bramenaanplant. Grote delen van Aakvlaai worden echter 
ook doelbewust wilgenvrij gehouden door intensief beheer (round-up).

Veenhuizen (2007) geeft een gedetailleerd chronologisch overzicht van de turbulente Aakvlaaigeschie-
denis. Al in 1969 werd de herinrichting van de Aakvlaai een eerste keer vermeld in een “memorandum 
inzake structuurschets van de Brabantse Biesbosch”. In 1970 wordt de eerste grond in de Aakvlaai aan-
gekocht met de herinrichting voor ogen. In 1976 wordt een programma opgesteld met de eisen voor de 
Aakvlaai. In 1982 wordt het deelplan Aakvlaai aanvaard door de minister. In 1984 worden er kredieten 
voorzien voor de inrichting en krijgt bureau Oranjewoud de opdracht voor een bestek. In 1985 verwerpt 
de gemeenteraad het bestemmingsplan. Prompt dwingt de provincie de gemeente om een bestem-
mingsplan op te maken. In 1986 beslist de Raad van State dat de gemeente een bestemmingsplan 
moet vaststellen. Dat gebeurt in 1977. In 1989 vernietigt de Raad van State de besluiten van gemeente 
en provincie. In 1993 eist ze bovendien een MER. Het MER-rapport is klaar in 1994. In 1998 verklaart 
de Raad van State de bezwaren ongegrond en het plan wordt nu onherroepelijk. Nog in hetzelfde jaar 
wordt het agrarische gebruik van de grond beëindigd. In 1999 start de eerste fase van uitvoering, met 
een dijkverlegging en de inrichting van een gedeelte van Aakvlaai. In 2000 is de nieuwe dijk op hoogte. 
In 2001 zijn de werken aan de overlaat gereed. In 2001 is de inrichting van de Aakvlaai af. De oude dijk 
wordt doorgraven en de Aakvlaai is daarmee ontpolderd.

Aakvlaai is niet alleen een recreatieve buffer voor de kwetsbare natuurgedeelten van de Biesbosch, 
maar heeft ook een functie bij hoge waterstanden. De hoge waterstanden van 1993 en 1995 gaven 
vooral ook bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de noodzaak aan, om in verband met de veilig-
heid van bewoners langs de grote rivieren te zoeken naar berging van water bij hoogwater. De Aakvlaai 
kon daar ook een rol in spelen. Door het verlagen van de dijk langs de Bergse Maas kan bij hoog water 
een hoeveelheid water over de dijk de Aakvlaai inlopen en zodoende kan de top van het hoge water wat 
worden verlaagd (Veenhuizen 2007).

Die doorstromingsfunctie had ook zijn invloed op de wilgenbegroeiing in het gebied. Wilgenbos ver-
traagt de doorstroming en daarom werd bij de herinrichting bewust gekozen om een deel van het gebied 
wilgenvrij te houden (interview met Rob Van der Made en Dick Veenhuizen, 18 oktober 2012). 

 J Wilgenonderzoek
Het recreatiegebied Aakvlaai werd voornamelijk vanuit de boot gekarteerd, al dan niet met behulp van 
verrekijker. Het tijdstip (27 september 2012) was ideaal om een groot aantal wilgen van op afstand te 
herkennen aan de karakteristieke soort- of taxongebonden herfstverkleuring. Verschillende strandjes 
en eilandjes werden ook te voet onderzocht. Vooral de wilgen van de groep Grauwe wilg en kruisingen 
werden zo systematisch mogelijk op het land en met loupe onderzocht.

In totaal werden 16 wilgentaxa waargenomen.
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Een hele reeks wilgen zijn vermoedelijk toch nog als griendrelict aan te wijzen. Van de boom vormige 
soorten voor hoephout vermelden we Kraakwilg var. fragilis, Kraak- x Schietwilg var. caerulea, en 
Schietwilg. Vooral Schietwilg verjongt echter ook massaal. Er komen vaak dichte populaties van elkaar 
verdringende jonge boompjes voor, die ongetwijfeld uit zaad ontstaan zijn.

Van de struikvormige griendrelicten (bandgriend) vermelden we Amandelwilg, Amandelwilg kloon Zwar-
te driebast, Bittere wilg ondersoort lambertiana, ‘Schmidtstam’ (Kat- x Bittere x Amandelwilg), Duitse dot 
kloon Gewone kletters en Katwilg. 

Een reeks andere struiken kunnen ofwel spontaan gearriveerd zijn of gestekt/aangeplant zijn: Boswilg, 
Boswilg x Grauwe wilg, Geoorde x Grauwe wilg, Geoorde x Rossige wilg, Grauwe wilg, Grauwe x Kat-
wilg, Grauwe x Rossige wilg. De zuivere soorten (Boswilg, Grauwe wilg) zijn vermoedelijk vooral ge-
plant. Ze komen vaak in groepen voor. Bij de kruisingen gaat het meestal om solitaire struiken, waardoor 
voor hen een spontane herkomst meer waarschijnlijk lijkt. 

Een zeldzame struik die we heel weinig in de Biesbosch aantroffen is een Katwilg met zeer donker ge-
kleurde twijgen, een taxon dat in Vlaanderen als ‘Zwarte wiedauw’ en in Groot-Brittannië als ‘Black osier’ 
zou bestempeld worden. Er werd in Aakvlaai één exemplaar, met onduidelijke herkomst aangetroffen.

Er werden ook een hele reeks andere houtige gewassen aangeplant, waaronder de braam Rubus arme
niaca, Egelantier, Gelderse roos, Rode kornoelje, Wilde appel (1 exemplaar),… 

Bij de kartering te voet werden ook enkele merkwaardige planten in de kruidlaag aangetroffen, waar-
onder Slijkgroen, in het gezelschap van Beekpunge, Zomprus, Klein hoefblad, Slanke waterkers, Rode 
waterereprijs en Fioringras. In het water onmiddellijk rond Aakvlaai werden Groot nimfkruid, Smalle 
waterpest en Zannichellia waargenomen.

2.1.2. AMER (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Amer of Emer is een aloude waternaam of oevernaam. Hij komt in westelijk Noord-Brabant veelvuldig 
voor en is zelfs terug te vinden in de namen Eemstein en Eemkerk in de Grote Waard. Ook elders is de 
naam niet onbekend. Zo is de stad Amersfoort genoemd naar een voorde of doorwaadbare plaats in de 
plaatselijke rivier de Amer, die we nu kennen als de Eem. Tegenwoordig wordt met de naam Amer het 
water aan de zuidrand van de Biesbosch aangeduid, tussen Geertruidenberg en de Moerdijkbruggen. 
Deze toepassing van de naam Amer dateert van ruim na 1421. Een vroege vermelding dateert van 
1552. Nog iets ouder is de vermelding op de kaart van de Zuidhollandse Waard uit de eerste helft van 
de 16de eeuw. De naam Amer wordt in de getuigenissen van 1521-1523 helemaal niet genoemd, hoewel 
daar toen zeker gelegenheid en reden voor was. Op de genoemde oude kaarten staat de naam alleen 
bij de noordoever van lage Zwaluwe getekend. Dat is ook het geval op de topografische kaart van 1837-
1840. Mogelijk is na de aanleg van de Bergsche Maas (de Maas nabij Geertruidenberg, gereed in 1904) 
heel het water tussen de nieuwe rivieren de Moerdijkbruggen ‘Amer’ gaan heten. Het water de Amer 
is – zoals hier beschreven wordt - na 1421 ontstaan. Voordien lag er een veenlandschap. Opnieuw stel-
len we vast dat een oud naamtype gebruikt wordt voor een nieuw water, net zoals bij Gantel (De Bont 
in Wikaart et al. 2009).

 J Wilgenonderzoek
De Ameroever werd gekarteerd ter hoogte van het Gat van de Ham over een lengte van enkele kilome-
ter. De kartering gebeurde te voet vanaf de dijk. Regelmatig werden doorsteken gemaakt tot het water. 
De steekproef lijkt representatief voor een groot gedeelte van de Ameroevers.

Er werden 12 verschillende wilgentaxa aangetroffen.

De dominant is Schietwilg waarbij zowel opgaande bomen voorkomen zonder sporen van voormalig 
griendonderhoud als exemplaren die duidelijk een voormalig kapbeheer verraden. De opgaande bomen 
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zijn mogelijk door Rijkswaterstaat aangeplant, maar kunnen mogelijk ook de laatste, nooit meer gekapte 
stek zijn bij het verlaten van het griendbeheer. Het is onduidelijk of de Schietwilgen mét kapsporen 
vooral te wijten zijn aan een beheer door Rijkswaterstaat dat de doorstroming moet bevorderen, dan wel 
aan voormalig griendbeheer voor hoephout. Vermoedelijk komen beide beheervormen hier samen voor. 
Een andere boomvormige wilg die vermoedelijk nog naar griendbeheer verwijst is Kraak- x Schietwilg 
var. caerulea, waarvan slechts één exemplaar aangetroffen werd.

De boomvormige Kraakwilg var. fragilis wordt regelmatig aangetroffen en hier is zowel een spontane 
(autochtone) als aangeplante (griend)herkomst mogelijk. 

Van de kruising Kraak- x Schietwilg (met dominantie van Kraakwilgachtige kenmerken) is slechts één 
exemplaar aangetroffen en hier wordt een spontane kruising vermoed.

Verder komen er regelmatig verwilderde rietgorzen voor, waarbij verschillende soorten struikvormige 
wilgen een verleden van rietbandgriend verraden: Amandelwilg, Amandelwilg kloon Zwarte driebast, 
Amandelwilg x Katwilg var. behaarde twijg, Amandelwilg x Katwilg var. undulata, Bittere wilg ondersoort 
lambertiana, ‘Schmidtstam’ (Kat- x Bittere wilg x Amandelwilg) en Katwilg. 

De struikvormige Grauwe x Katwilg komt eveneens op enkele plaatsen voor in verwilderd rietgors, maar 
hier durven we geen uitspraak doen of het om doelbewuste aanplant van dit taxon gaat dan wel om een 
spontane kruising.

2.1.3. ANNA JACOMINAPLAAT (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Het hooiland op de Anna Jacominaplaat werd in 1905 opnieuw in griendland omgezet wegens de grote 
vraag naar wilgenhout op dat moment (Westerhout 1996).
Westerhout (1996) toont op p. 206 een foto van de griendwerkers op de Anna Jacominaplaat anno 
1927, tijdens het onderhoud van de griend.

Staatsbosbeheer verwierf de Anna Jacominaplaat in 1990 van Rijkswaterstaat. Het gebied kent een 
gebruiksovereenkomst met een landbouwer (Jan Saarloos) die er dieren op laat grazen. 

Een volksarkje van de firma J. Visser & zonen aan de Anna-Jacominaplaat in 1927, tijdens het onderhoud van de 
griend. Foto overgenomen uit Westerhout (1996).
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 J Wilgenonderzoek
De Anna Jacominaplaat werd te voet gekarteerd, vertrekkende vanaf de dijk ten oosten en vervolgens 
door het paardenpad te volgen dat rondom het eiland loopt.

Er werden 13 verschillende wilgentaxa aangetroffen.

De dominante soort is Schietwilg, ongetwijfeld als relict van een voormalig hoepgriend. Andere boom-
vormige wilgen die mee als hoepgriend beheerd werden zijn Kraakwilg var. fragilis (her en der enkele 
exemplaren), Kraakwilg variëteit russeliana (her en der enkele exemplaren), Kraakwilg x Schietwilg 
(1 exemplaar met dominant Kraakwilgachtige kenmerken) en Kraakwilg x Schietwilg var. caerulea (2 
exemplaren).

Verschillende struikvormige wilgen verwijzen naar een herkomst uit bandgriend, maar hun geïsoleerd 
voorkomen tussen de breuksteen van de dijk of op het eiland maakt spontane vestiging op deze plaats 
meest waarschijnlijk: Amandelwilg, Amandelwilg x Katwilg var. behaarde twijg, Amandelwilg x Katwilg 
var. undulata en Katwilg. Hetzelfde geldt voor één exemplaar Kraak- x Schietwilg var. Basfordiana, die 
nu nog struikvormig is, maar tot boom kan uitgroeien. Het tijdstip van het jaar liet niet toe dit exemplaar 
als Frans geel of Belgisch rood (respectievelijk forma Basfordiana of forma sanguinea) te bestempelen. 
Ook een zaailing is niet helemaal uit te sluiten, want van deze cultuurwilg bestaan zowel mannelijke als 
vrouwelijke exemplaren. Ook terugkruising met Schiet- of Kraakwilgen behoort tot de mogelijkheden. 
Herhaaldelijk werden in de Brabantse Biesbosch dergelijke moeilijk te identificeren exemplaren aange-
troffen.
Verschillende andere struikvormige wilgen hebben geen relatie met een griendverleden. Ze zijn spon-
taan gekiemd op de rand van het eiland en hetzij door wind, hetzij door water aangevoerd. Op een 
keien strandje, vlakbij het water werd een Grauwe wilg aangetroffen. Er werd ook één exemplaar Ros-
sige wilg aangetroffen, eveneens op de rand van het water. In dezelfde buurt werd ook een kruising 
Grauwe x Rossige wilg aangetroffen.  

Als ander interessant houtig gewas vermelden we nog een 15-tal exemplaren Zwarte populier, die al-
lemaal in elkaars buurt groeien.

Verder werden hier Bitterzoet, Gewone vlier, Koebraam, Spaanse aak, Wilde lijsterbes en Zwarte els 
genoteerd.

In het water direct rond het schiereiland werden Groot nimfkruid en Zannichellia bovengehaald.

2.1.4. BAKKERSKIL (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Volgens Ies Zonneveld is Bakkerskil al heel lang bedijkt. Als daar griend is, kan het zeer oud zijn (inter-
view met Ies Zonneveld 8 mei 2012).

De kadastrale gegevens van 1832 tonen in de Bakkerskil uitsluitend grienden, meer bepaald 78 per-
celen. Bouwland, weiland, hooiland en rietgors ontbreken volledig in deze polder (Westerhout 1996). 

Bij een openbare verkoping van tweejarig rijshout in Bakkerskil anno 1891 wordt “bitter” verkocht (Bit-
tere wilg, Salix purpurea).

Uit de verpachtingsaankondigingen van griend-, rietland en biesgorspercelen aan de Bakkerskil in 1902, 
voor de duur van 20 jaar, vernemen we dat de grienden er uit “rood, grauw en bitterband” bestaan.

Op een openbare verkoop In 1950 is “tweebast” (een Amandelwilg) blijkbaar niet meer gewenst: “Te 
leveren 225 bos stek ineens. Geen tweebast”. Er worden uit de Bakkerskil nog steeds “750 bos rood en 
grauw stikteen” verkocht, alsook “40 aren bitterbandgewas voor ’t mes af”.
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Westerhout (1996) toont op p. 268 een foto van de nog actieve grienden op Bakkerskil anno 1948. 

Ter Beke & Rombouts (1972) beschrijven de vegetatieveranderingen langs de Bakkerskil na een ruilver-
kaveling (Altena-West = Oostwaard) in de periode 1968-1975. De Bakkerskil is door de ruilverkaveling 
sterk aangetast en was daarom in hun studie een stuk minder belangrijk dan het veel minder aangetaste 
Gat van Lijnoorden. De Bakkerskil werd bij de ruilverkaveling gekanaliseerd en uitgediept. Slechts en-
kele grienden werden gespaard. Ze werden klein, geïsoleerd en arm bevonden en sterk beïnvloed door 
het omliggende akkergebied.

In de omgeving van Bakkerskil werd ook Schietwilg kloon Liempde aangeplant door Staatsbosbeheer 
(interview met Dirk Fey, 18 oktober 2012).

 J Wilgenonderzoek
De Bakkerskil en omgeving (Prikpolder, Weerensteinweg, Westkil, Jeppegatweg, Middellandweg) werd 
te voet gekarteerd.

Er werden slechts 8 wilgentaxa aangetroffen. Dit geringe aantal stemt overeen met de vaststellingen 
van ter Beke & Rombouts (1972). 

Het belangrijkste relict is een nog onderhouden hoepgriend met dominant Schietwilg langs de Weeren-
steinweg. De knotten zijn 1 à 2 meter hoog. Behalve Schietwilg komt er in de griend sporadisch een 
Katwilg voor (eveneens onderhouden als knotboompje met de knot op circa 1 m). Hier en daar is ook 
Kraak- x Schietwilg aanwezig tussen de Schietwilgen. Ook deze bomen zijn op dezelfde manier geknot. 
Op de rand van deze griend staan nog enkele struiken Duitse dot kloon Gewone kletters. Wellicht fun-
geerden ze als bandwilg om het hoephout of Gelders rijs samen te binden.

Langs de Bakkerskil zelf staan enkele verspreide Katwilgen, Kraakwilgen var. fragilis en Schietwilgen. 
Hun herkomst en functie zijn onduidelijk, maar wellicht zijn ook dit nog griendrelicten van vóór de ruil-
verkaveling 1968-1975.

Ook verderop zuidwaarts komen af en toe nog kleine relicten voor met Schietwilg dominant en verder 
wat Amandelwilg, Duitse dot kloon Gewone kletters, Katwilg en Kraakwilg var. fragilis. De schaarse hak-
houtsporen verwijzen naar griendrelicten, maar de meeste bomen en struiken vertonen geen hakhout-
sporen meer en zijn dus wellicht laatste, niet meer gehakte stek of verwildering van de oorspronkelijke 
grienden. 

Op het kruispunt Weerensteinweg – Hooge Polderweg komt een dikke knot Kraak- x Schietwilg var. 
caerulea in de wegberm voor.

Nabij het Gemaal Bakkerskil (Westkil) en aan de Jeppegatweg op de grens met de Middellandweg ko-
men nog enkele struiken Katwilg voor, een rijtje opgaande Schietwilg tussen populieren en één struik 
Grauwe wilg (tussen recente loofhoutaanplant) voor. De Schietwilgen zijn vermoedelijk de door Dirk Fey 
vermelde Schietwilg kloon Liempde.

2.1.5. BEVERSLUISPLAAT (Dordtse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Westerhout (1996) toont op de p. 112, 143 en 158 drie foto’s van het goed onderhouden griend van de 
Beversluisplaat anno 1937. Pagina 125 toont een foto van het modderen van de greppels in de grienden 
op de Bovenste Beversluisplaat anno 1951. Pagina 214 toont een foto van een volksarkje dat na de 
stormvloed van 1953 op de singels van een buitengriend aan de Beversluisplaat bleef steken. Op p. 266 
toont een foto dat de grienden op Beversluisplaat in 1968 nog gehakt werden.
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De grienden van de Boven Beversluisplaat werden in 1968 nog gehakt, voornamelijk voor Gelders rijs. Foto over
genomen uit Westerhout (1996).

Op de Benedenste Beversluisplaat kwam een eendenkooi voor. De grootvader van Wim Nouwen 
(° 1935) was eerst kooiker op de Benedenste Beversluisplaat en later op de Hofmansplaat (Van Wijk 
2008). 

Van Jeveren (1990) situeert het ontstaan van de eendenkooi van de Bovenste Beversluisplaat in 1864 
en deze van de Benedenste Beversluisplaat in 1875. Rond de permanent bewoonde kooihuizen werden 
fruitbomen aangeplant. Langs het kooipad op de Bovenste Beversluisplaat werden Italiaanse populie-
ren geplant om de richting van het kooipad aan te geven. Rond de beide kooihuizen zijn bovendien een 
hele reeks bomen geplant als sierplanten, waaronder op de Bovenste Beversluisplaat ook Treurwilg. 
Van Jeveren situeert de aanplant van al deze bomen vóór 1970 zonder verdere preciseringen. 

In 1950 werd op een versleten rietgors op de Beversluisplaten een populierenproefveld aangelegd met 
Serotina-, Robusta- en Gelrica-populieren (Veenhuizen 2010).

Staatsbosbeheer verwierf de eendenkooi en 91 ha natuurterrein op de Bovenste Beversluisplaat in 
2002 (Veenhuizen 2008).

 J Wilgenonderzoek
Niet onderzocht.
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2.1.6. DE BEVERT (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Uit de verpachtingsaankondigingen van griend-, rietland en biesgorspercelen aan de Bevert in 1902, 
voor de duur van 20 jaar, vernemen we dat de grienden er uit “rood, grauw en bitterband” bestaan.

Ter Beke & Rombouts (1972) beschrijven de vegetatieveranderingen langs de Bevert na een ruilverka-
veling die liep van 1968 tot 1975. Tijdens de ruilverkaveling werden verschillende dammen op de Bevert 
gelegd. Een deel van de Bevert is door de ruilverkaveling ongemoeid gelaten; een ander deel heeft door 
de ruilverkavelingswerken een heel ander aanzien gekregen. De breedte van de kreek is teruggebracht 
tot ongeveer 5 meter en de oevers zijn op de meeste plaatsen begroeid met gras i.p.v. riet. De rietgorzen 
zijn geëgaliseerd en beplant met bomen en struiken. De grienden zijn op enkele plaatsen verwijderd, 
maar het grootste gedeelte is ongestoord gelaten.  Duitse dot was er een belangrijk wilgentaxon. De 
laatste kapping was twee of drie jaar eerder gebeurd (1969 en 1970). Er wordt ook een Zwarte popu-
lierenbosje vermeld. 

Voormalig beheerder van de Biesbosch Dick Veenhuizen geeft nadere toelichting bij de uitgevoerde 
beplantingen: “De beplanting van Ruilverkaveling Noordwaard is aangelegd tussen 1972 en 1975. 
Het werd geregeld in opdracht van de ruilverkavelingscommissie door de toenmalige afdeling Land
schapsbouw van Staatsbosbeheer. Van mijn oud collega begreep ik dat de keuze van de beplanting in 
nauw overleg plaatsvond met W. Thijssen, dezelfde persoon die ook de beplanting op de spaarbekkens 
verzorgde. Ze gingen uit van inheems materiaal, afkomstig van Nederlandse kwekers. Hij kon geen 
soortnamen meer noemen. Maar misschien zit er nog wel materiaal over de RVK Noordwaard in het 
Biesboschmuseum. Maar ook het Kroondomein heeft in die periode zelf bosjes laten aanleggen t.b.v. de 
jacht. Die keken minder nauw naar de herkomst. En het bosje in de Kroon en de Zalm met de grote wilg 
was indertijd eigendom van kroondomein” (schriftelijke mededeling Dick Veenhuizen, 22 oktober 2012).  

 J Wilgenonderzoek
De oevers van de Bevert werden te voet gekarteerd. Het meest intensief gekarteerde stuk bevindt zich 
op Ruwen Hennip en Vijf Ambachten. We verwijzen naar die toponiemen voor die detailbesprekingen. 
Verder werd nog een gedeelte van de Bevert gekarteerd tussen de Reugtweg en het water, dit is aan 
de overkant van Ruwen Hennip en Vijf Ambachten. Ook in het intensieve landbouwlandschap van de 
Steenenmuur werd nog een stukje Bevert gekarteerd.

Tussen de Bevert en de Reugtweg werden 8 wilgentaxa waargenomen, allemaal als relict van voorma-
lige of nog actieve grienden. Dit gedeelte stemt overeen met de beter bewaarde griendgedeelten van 
de Bevert zoals vermeld door Ter Beke & Rombouts (1972). 

De belangrijkste boomvormige wilg was de Schietwilg, maar ook de Kraak- x Schietwilg en de Kraak- x 
Schietwilg variëteit caerulea werden af en toe waargenomen.

Het struikvormige spectrum bestond uit Katwilg, Bittere wilg ondersoort lambertiana, Duitse dot kloon 
Gewone kletters, Amandelwilg van niet nader determineerbare kloon of variëteit en Amandelwilg cf. 
kloon Groene tweebast. 

In Polder Steenenmuur is het spectrum zeer beperkt. Alleen Katwilg en Amandelwilg van niet nader te 
determineren kloon of variëteit werden hier waargenomen. Deze locatie is duidelijk zwaar verarmd aan 
wilgentaxa door de ruilverkaveling 1968-1975. 
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Brede stekelvaren op hakgriend van Amandelwilg langs de Bevert. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

2.1.7. DE BIESBOSCH EN NOORDER ELSPLAAT (Dordtse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Polder De Biesbosch is een zeer recente polder. De inpoldering dateert pas van circa 1920 (interview 
Dick Veenhuizen 18 oktober 2012).

Het natuurontwikkelingsproject Polder De Biesbosch dateert van circa 2009: 419 ha werden heringe-
richt als bergingsgebied (Sluiter 2008). 

 J Wilgenonderzoek
Noorder elsplaat werd gekarteerd via de wegen die de polder doorkruisen (Zwanenplaatweg en Van 
Elzelingenweg). Er werden 7 wilgentaxa genoteerd.
Op de Noorder Elsplaat komt een verdroogde hoepgriend met (lage knotbomen van) Schietwilg domi-
nant voor. Verder staan er eveneens lage knotten (al dan niet doorgeschoten) van de boomvormige 
wilgen Kraakwilg variëteit fragilis, Kraakwilg variëteit russeliana en Schiet- x Kraakwilg. 

Verder worden er ook de struikvormige bandwilgen Bittere wilg subspecies lambertiana, Duitse dot 
kloon Gewone kletters en Katwilg aangetroffen.

In de omgeving is veel recente aanplant van loofhout aanwezig, met onder meer Egelantier, Hondsroos 
(var. canina en andegavensis) en Rosa balsamica friedlaenderiana. 



63w v i  |  a p r  ' 1 4  |  w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h

2.1.8. BOERENPLAAT (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis

Zonneveld (1954) toont een foto van de Boerenplaat anno 1954, waarbij biezensnijders op de Boerenplaat te zien 
zijn. Er zijn nauwelijks enkele struikvormige wilgen en al helemaal geen boomvormige wilgen te bespeuren. 

Zonneveld (2000) beschrijft verschillende permanente kwadraten (pq’s 2, 4, 6, 33) op de Boerenplaat. 
Hij kende de Boerenplaat aanvankelijk als een kale zandplaat die geleidelijk met biezengors op opwas 
(‘hennip’) begroeid raakte en vervolgens (in de jaren ’50) tot rietgors evolueerde. Na 1970 trad er ruigte-
vorming op. Tussen 1971 en 1980 noteert hij in verschillende pq’s ook de opkomst van wilgenvloedbos, 
ten dele uit ontwikkeling van de pq-palen tot bomen. Als vegetatietype vermeldt hij bij dit wilgenvloedbos 
een Angelica archangelica-aspect van het Salicetum alba cardaminetosum.

Bij mondelinge toelichtingen in 2012 specifieerde Zonneveld dat hij bij aanleg van de pq’s in 1952 eerst 
40 Schietwilgenpoten gebruikte om 10 pq’s af te bakenen en later ook betonpalen (interview met Ies 
Zonneveld 8 mei 2012). 

In 1967 gebruikte hij zelf Duitse dot om pq 2 opnieuw te markeren, nadat de pq-palen uitgerukt waren. In 
1973 en 1976 werden die Duitse dot-palen bijgesnoeid. In 1976 plaatst hij ook Duitse dot-palen om pq 6 
opnieuw te markeren. Ook deze palen worden geregeld bijgesnoeid. In 1985 is een Duitse dot-bosje 
nabij pq 6 stervende. In 1992 wordt nog eens melding gemaakt van afstervend wilgenstruweel, zonder 
dat de soort genoemd wordt (Zonneveld 2000).

Zonneveld vermeldt verder dat een griendwerker op een bepaald moment Duitse dot plantte in zijn pq’s 
en dat hij die zo goed mogelijk weer verwijderde, maar dat er mogelijk toch nog wel iets van die Duitse 
dot overschoot (interview met Ies Zonneveld 8 mei 2012).

Ies zag tijdens zijn onderzoek hier en daar nog wel een Katwilg, maar overigens zeer weinig wilgen 
(interview met Ies Zonneveld 8 mei 2012). 

De Schietwilgen op de Boerenplaat stierven trouwens één na één af en alleen de ‘Iesboom’ (een meer-
stammige Schietwilg in pq 4) bleef in leven. In 2009 bezochten we samen de ‘Iesboom’, die nog steeds 
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in goede gezondheid bleek. Deze boom staat ook uitgebreid beschreven in bijlage (Appendix) V in Zon-
neveld (2000) op p 211. In 1992 telde de boom al 20 stammen van circa 19 m hoog. Op 6 augustus 1992 
heeft de familie Zonneveld onder de boom het 40 jaar huwelijksjubileum gevierd.

De Iesboom. Foto overgenomen uit Zonneveld (2000).

Ies Zonneveld maakte bij de aanvang van ons wilgenonderzoek een prioriteitenlijstje van te onderzoe-
ken locaties op. Daarbij hoorde ook Boerenplaat als voorbeeld van een kaal eiland dat Ies helemaal 
heeft weten ontstaan qua begroeiing. Eerst kwam er Driekantige bies (Scirpus triqueter), daarna de 
twee lisdoddes, nadien Riet en daarna de wilgen. Ies plantte er in 1952 40 Salix alba’s als bakens voor 
zijn pq’s. Slechts één ervan overleeft nog. Er is minstens ook één spontane Salix viminalis. De Duitse 
dot werd er geplant door de jachtwachter en werd weer verwijderd door Ies, maar het is mogelijk dat er 
nog wel wat is blijven staan (interview met Ies Zonneveld 8 mei 2012).

Het dijkje (stortsteendammetje en aanpalend zandstrandje) dat de Boerenplaat moet beschermen te-
gen afslag dateert van circa 1980 (interview met Han Sluiters, 17 oktober 2012).
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Dijkje vóór de Boerenplaat. Foto Eric Cosyns, september 2012.

 J Wilgenonderzoek
De Boerenplaat werd verschillende keren bezocht. De kartering gebeurde in hoofdzaak vanuit de boot 
met verrekijker. Een kreekje werd te voet onderzocht al wadend door het ondiepe water. Ook de omge-
ving van de ‘Iesboom’ werd te voet onderzocht (onder begeleiding van Ies Zonneveld). Het dammetje ter 
bescherming van de Boerenplaat werd eveneens te voet onderzocht op elke individuele wilg.

In totaal werden op de Boerenplaat 13 verschillende wilgentaxa aangetroffen. Op het dijkje vóór de 
Boerenplaat werden 12 taxa waargenomen. Dat aantal van 14 is verrassend hoog in vergelijking met de 
slechts drie taxa die Ies Zonneveld er beschrijft. Het maakt ook meteen duidelijk dat veruit de meeste 
taxa spontaan zijn gearriveerd.

Het dominante wilgentaxon op de Boerenplaat is Schietwilg, ondanks de sterfte van zijn pq-bomen die 
Ies Zonneveld beschrijft.

De overige taxa zijn talrijk in soortenaantal, maar beperkt in aantal per taxon. De meeste taxa zijn zon-
der veel twijfel afkomstig van spontane verbreiding van voormalige griendwilgen: Amandelwilg (verschil-
lende groepjes), Amandelwilg kloon Zwarte driebast, Bittere wilg ondersoort lambertiana, ‘Schmidtstam’ 
(mannelijke Kat- x Bittere x Amandelwilg), Duitse dot kloon Gewone kletters (frequent), Katwilg (regel-
matig), Kraak- x Schietwilg var. basfordiana (1 exemplaar), Kraak- x Schietwilg var. caerulea. 

De 2 aangetroffen exemplaren Kraakwilg var. fragilis kunnen eventueel een perfect natuurlijke herkomst 
hebben, maar kunnen ook uit de hoepgrienden afkomstig zijn. Hetzelfde geldt voor de kruising Kraak- x 
Schietwilg.

De 2 exemplaren Grauwe wilg kunnen eventueel een natuurlijke herkomst hebben, maar verwildering 
vanuit de aanplanten van de spaarbekkens of de ruilverkaveling 1968-1975 lijken nog waarschijnlijker.
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De kruising tussen Grauwe en Rossige wilg (Salix x guinieri, 1 exemplaar) is ongetwijfeld een spontane 
vestiging, maar ook hier kan de ruilverkaveling makkelijk het gebied van herkomst zijn.

Andere houtige gewassen op Boerenplaat zijn onder meer Eénstijlige meidoorn, Gewone es, Gewone 
vlier. Een opvallende kruidachtige soort is Oranje springzaad (Impatiens capensis).

Het dijkje vóór de Boerenplaat is bijzonder omdat het de enige plaats in de Brabantse Biesbosch is waar 
we anno 2012 nog Amerikaantje (Salix eriocephala) aantroffen. Het gaat om één struikje, dat wel stevig 
vertakt is en via wortelopslag een flinke oppervlakte van een tiental vierkante meter van het strandje 
voor het dijkje inneemt. Amerikaantje wordt talrijk vermeld in verkoopakten van de omgeving van de 
Biesbosch die in het Biesboschmuseum bewaard worden, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat dit taxon 
ook frequent in de Biesbosch zelf aangeplant werd; dit nogal hagel- en overstromingsgevoelige struikje 
werd vooral binnendijks aangeplant als uitstekende mandenmakers- of bandwilg. Het lijdt weinig twijfel 
dat dit exemplaar hier vegetatief moet beland zijn met stromend water, aangezien deze wilg in Europa 
slechts voorkomt met één geslacht (mannelijke kloon). Aangezien het dijkje van 1980 dateert, moeten 
ook alle overige wilgen hier op spontane wijze beland zijn in de loop van de laatste drie decennia. 

Amerikaantje (Salix eriocephala) op het dijkje voor de Boerenplaat. Dit is de enige plaats in de Biesbosch waar 
we het Amerikaantje nog aantroffen. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012. 
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De blaadjes van Amerikaantje lijken op die van een Amandelwilg, maar zijn mat aan boven en onderzijde. De 
steunblaadjes zijn groot en opvallend. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

De andere aangetroffen wilgen op het dijkje zijn Amandelwilg (3 exemplaren), Amandelwilg kloon Zwar-
te driebast (4 exemplaren), Amandel- x Katwilg var. undulata (4 exemplaren, vegetatieve oorsprong), 
Bittere wilg ondersoort lambertiana (1 zaailing), Duitse dot kloon Gewone kletters (talrijk, vegetatieve 
oorsprong), Katwilg (4 exemplaren), Kraakwilg var. fragilis (1 exemplaar), Kraakwilg var. Russeliana (2 
exemplaren, vegetatieve oorsprong), Kraakwilg x Schietwilg (enkele zaailingen), Kraakwilg x Schietwilg 
var. basfordiana forma sanguinea (= Belgisch rood, 1 exemplaar), Schietwilg (4 exemplaren). 

Overigens is het strandje bij het dijkje rijk aan kruidachtige adventieven en pioniersoorten, waaronder 
Nerfamarant (Amaranthus blitoides), Kleine majer (Amaranthus blitum), Welriekende ganzenvoet (Dys
phania ambrosioides), Rode ganzenvoet (Chenopodium rubrum), …
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Amandelwilg kloon Zwarte driebast op het dijkje voor de Boerenplaat. Foto Arnout  Zwaenepoel, september 2012. 

2.1.9. BOVEN MERWEDE, CLOPPENWAARD (DE KWELLINGEN), 
WERKENDAM

 J Voorgeschiedenis
De Cloppenwaard ligt niet in het Nationaal Park De Biesbosch, maar is een natuurreservaat in Werken-
dam, langs de Boven Merwede. Omdat het een zeer mooi rivierduin is, een biotoop dat in het Nationaal 
Park zelf verre van algemeen is, werd er toch een bezoek gebracht en een wilgenkartering uitgevoerd. 
Cloppenwaard wordt extensief begraasd met runderen en paarden. Behalve mooie wilgen staan er 
ook een reeks typische fluviatiele soorten in de kruidlaag, waaronder Kruisdistel, Zeepkruid, Loogkruid, 
Smal vlieszaad, Zacht vetkruid, ….

 J Wilgenonderzoek
Cloppenwaard herbergt geen duidelijk griend, maar wél een aantal mooie oude of solitaire exemplaren 
van diverse wilgen. 

Op de rivierduintjes komen hele mooie boomvormige exemplaren voor van Schietwilg, Schiet- x Kraak-
wilg, Kraakwilg variëteit fragilis en Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea.

Eveneens op de rivierduintjes vlakbij het water staat ook een mooie populatie Bittere wilg subspecies 
lambertiana.

Tussen de stenen van de strekdammetjes staan verschillende sponataan gearriveerde soorten zoals 
Katwilg, Schiet- x Kraakwilg en Kat- x Amandelwilg kloon behaarde twijg.

Dichter bij de dijk zijn de wilgenstruwelen misschien wél nog relicten van grienden. Onder meer Schiet- 
x Kraakwilg variëteit basfordiana en Kat- x Amandelwilg kloon undulata komen daar voor. Er staan ook 
spontane wilgen zoals Grauwe wilg.
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Helemaal oostelijk staat een eigenaardige wilg, waarvan de determinatie enigszins onzeker blijft. Ze is 
op de kaart aangeduid als een kat- x Amandelwilg (Salix x mollissima), maar zonder kloonaanduiding. 
Mogelijk gaat het hier nog om een ander taxon. Deze ene struik verdient nader aanvullend onderzoek 
in de bloeiperiode. 

Schietwilg op de Cloppenwaard, op rivierduintje van de Boven Merwede. Foto Arnout  Zwaenepoel, september 
2012.

Schietwilg, Kraakwilg (Salix fragilis var. fragilis) en Schietwilg op rivierduintjes langs de Boven Merwede in de 
Cloppenwaard. Bemerk de karakteristieke, wat bredere kruin van de Kraakwilg. Foto Arnout  Zwaenepoel,  
september 2012.
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Grauwe wilg op de Cloppenwaard, langs de BovenMerwede. Foto Arnout  Zwaenepoel, september 2012.

Kraakwilg (Salix fragilis var. fragilis) op Cloppenwaard aan de BovenMerwede. Foto Arnout  Zwaenepoel, septem
ber 2012.
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Bittere wilg subspecies lambertiana op een rivierduintje langs de BovenMerwede in de Cloppenwaard. 
Foto Arnout  Zwaenepoel, september 2012. 

2.1.10. DE BUISJES (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
De Buisjes bestaan uit een ‘Beneden’ en een ‘Boven Buisjes’. De eerste staat tegenwoordig op kaart als 
Catharinaplaatjes. We verwijzen dus naar dat toponiem voor de verdere bespreking ervan. 

Staatsbosbeheer heeft Buisjes (inclusief Paardekop) gekocht in 1959 (schriftelijke mededeling Dick 
Veenhuizen, 22 oktober 2012).

 J Wilgenonderzoek
Buisjes is quasi integraal met verrekijker en GPS van op de boot gekarteerd. Het ondiepe water maakt 
het behoorlijk moeilijk om frequent aan land te gaan. Er komt ongeveer evenveel rietgors als griend 
voor.

Er werden 11 verschillende wilgen genoteerd.

Schietwilg is de dominante soort en de hakhoutsporen verwijzen zeer duidelijk naar voormalig hoep-
griend. De 1 m hoge hakhoutsporen verraden een laatste kap nadat het wieden niet meer werd uitge-
voerd. Op dat moment werden de bomen hoger gehakt (circa 1 m of nog hoger) dan voorheen. Andere 
boomvormige wilgen die eveneens nog naar hoepgriend verwijzen zijn Kraakwilg variëteit russeliana 
(frequent aanwezig en verspreid voorkomen) en Kraakwilg x Schietwilg (her en der). 

De overige soorten zijn vooral bandwilgen waarbij vooral aan rietbandwilg moet gedacht worden, want 
de verwilderde rietgorzen zijn nog vrij goed te herkennen. In de nabijheid van die verwilderde rietgor-
zen troffen we onder meer Amandelwilg (niet nader te bepalen variëteit), Amandelwilg kloon Zwarte 
driebast (1 exemplaar), Amandelwilg x Kraakwilg var.; undulata (kleine vlekken verwilderde aanplant), 
Amandelwilg x Katwilg var. Behaarde twijg, Bittere wilg ondersoort lambertiana (aanplant, her en der), 
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‘Schmidtstam’ (mannelijke Kat- x Bittere wilg x Amandelwilg) (kleine aanplant), Duitse dot kloon Gewone 
kletters (groepsgewijs voorkomen), Katwilg (eerder beperkt, toch duidelijke aanplant)

De Amandelwilg x Katwilg var. Behaarde twijg werd hier op Buisjes voor het eerst in de Biesbosch aan-
getroffen, vanwege het gunstig karteermoment, op 11 september 2012, waarop de verkleuring van het 
blad goed het onderscheid te zien geeft met var. undulata. De var. undulata kleurt op dat moment al 
goudgeel, terwijl de variëteit behaarde twijg op dat moment nog integraal groen is. De behaarde jonge 
twijgen geven van dichtbij uitsluitsel over deze kloon.

Behalve de wilgen werden nauwelijks andere houtige soorten gezien. Alleen Gewone vlier is ook fre-
quent aanwezig in de verwilderde rietgorzen.

2.1.11. CATHARINAPLAATJES (= BENEDEN BUISJES) (Brabantse 
Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Volgens het kadaster van 1832 komen op dat moment uitsluitend 10 percelen rietgors op Catharina-
plaatjes voor en nog geen enkel griendperceel (Westerhout 1996).

De keet ‘1934’ op de Catharinaplaatjes anno 1961. Deze staat op dat moment nog in het midden van goed onder
houden griend. Foto overgenomen uit Westerhout (1996).

Staatsbosbeheer verwierf Catharinaplaatjes in 1969. Peer Heystek (°11 maart 1928) en griendwerker 
van 1944 tot 1988, wonende Hoekkampstraat 4255 VS Nieuwendijk (tel. 0183 40 18 09) weet nog heel 
wat interessante details te vertellen over het riet en de grienden op Catharinaplaatjes. Peer sneed het 
laatste riet op Catharinaplaatjes in 1968, of 1969. Er stond op dat moment nog 50 ha riet. Dat was 
quasi heel het eiland; alleen buiten de kade stond bandgriend om het riet mee te binden. Rond de kade 
stonden ‘kopwilgen’ geplant (knotwilgen van zo’n 2 meter hoog). Die stonden zo dicht op elkaar geplant, 
dat ze konden verhinderen dat bij hoog water de rietbussels weg konden drijven. In de grienden rond 
het riet stond onder meer Zwarte driebast, Duitse dot en ‘Schmidtstam’. Die laatste was er nog geplant 
door Peer zelf. Hij was die aanbevolen door Tuinzing. Hij plantte ze in 1971. Na de laatste rietmaaibeurt 
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van 1969, waarbij de helft van het riet gemaaid werd, werden er in opdracht van Staatsbosbeheer 40 
koeien, 125 schapen en 50 pony’s op het gemaaide gedeelte losgelaten. De schapen kwamen van 
de Strabrechtse heide. Ze deden het helemaal niet goed. In het eerste jaar al stierven er 25. Daarna 
werden ze van Catharinaplaatjes weg gehaald. De pony’s deden het beter en bleven er tot circa 1975. 
Daarna werden ze toch ook weggehaald en bleven alleen de koeien over (interview met griendwerker 
Peer Heystek, 17 oktober 2012).

Bij een terreinbezoek wist Peer Heystek nog te tonen waar hij destijds, in 1971, de Schmidtstam geplant 
had. Dat was bijzonder nuttige informatie, want zelfs Tuinzing (1938) kende de botanische identiteit van 
Schmidtstam 65 niet. Hij beschreef deze kloon als een grauwsoort en de kwaliteit ervan stemde best 
overeen met een aantal katgrauwsoorten. Met de aanduidingen van Peer konden we op zoek naar de 
botanische identiteit. Op het terrein in 2012 vermoedden we een kruising van Katwilg met Bittere wilg 
(Salix x rubra). Na stekken in het najaar van 2012 bleek de stek in 2013 al te bloeien. Dat leverde een 
verrassing op. De mannelijke bloemen bleken drie meeldraden te hebben. Dat leidde ons tot de deter-
minatie Kat- x Bittere wilg x Amandelwilg (Salix viminalis x purpurea x triandra), een nieuw taxon!

‘Schmidtstam 65’ (mannelijke Kat x Bittere x Amandelwilg) op) Catharinaplaatjes. Foto Arnout  Zwaenepoel, 
 september 2012.
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Vooral het jonge blad van Schmidtstam 65 toont wellicht aan waarom Tuinzing (1938) meest aan een katgrauw
soort dacht. Vrij snel wordt het blad echter aan de onderzijde kaal. Foto Arnout  Zwaenepoel, Vijf Ambachten, juni 
2012.
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Peer Heystek wijst ook op de grote boom die bij de ingang van Catharinaplaatjes staat, niet ver van de 
koeienvang. Deze boom werd van oudsher gebruikt om de rietaak aan vast te leggen als de rietsnijders 
arriveerden. Het blijkt om een grote Salix x rubens basfordiana te gaan. Vermoedelijk is het eerder een 
‘Frans geel’ (Salix x rubens basfordiana forma basfordiana) dan een ‘Belgisch rood’ (Salix x rubens 
basfordiana forma sanguinea), maar dat is bij dergelijke uitgegroeide bomen wat moeilijk vast te stellen. 
Terug stekken en kijken naar de eenjarige twijgen kan hier uitsluitsel over geven. 

Ook Zonneveld (2000) verschaft ons enige gegevens over de voorgeschiedenis van de Catharinaplaat-
jes. Zijn pq’s 20, 36 en 38 werden op ‘Buisjes’ aangelegd. De meeste wilgenbossen daar zijn ontstaan 
uit voormalige grienden. Met Zonnevelds aanduiding ‘Buisjes’ is het echter opletten geblazen. Hij ge-
bruikt deze benaming, zoals veel lokale mensen voor wat tegenwoordig op kaart als Catharinaplaatjes 
aangeduid staat. 

Zonneveld haalt aan dat op Buisjes (Catharinaplaatjes dus!), de Visplaat, Deen en Boerenplaat het 
milieu lokaal al geschikt is om het AlnoPadion te herbergen. Karakteristieke soorten die daar volgens 
hem op wijzen zijn Bosmuur (Stellaria nemorum), Groot heksenkruid (Circaea lutetiana), Eénstijlige 
meidoorn (Crataegus monogyna), Bosrank (Clematis vitalba), Verspreidbladig goudveil (Chrysosple
nium alternifolium) en Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas). Een voormalig griend in Buisjes is daarvan 
de meest bijzondere locatie. Het lijkt er namelijk op dat daar een aanzienlijke kwel optreedt vanuit het 
binnen een halve kilometer afstand gelegen spaarbekken de Petrusplaat. De vondst in 1994 van Ver-
spreidbladig goudveil bevestigt de verwantschap met bronmilieus. De pq’s 36 en 38 werden aangelegd 
om dit bostype op te volgen.

 J Wilgenonderzoek
Catharinaplaatjes is een weidegebied, zonder paden of kaden, maar wél behoorlijk begaanbaar, waar-
door de determinaties hoofdzakelijk te voet zijn gebeurd. De griendrelicten staan enerzijds aan de rand 
van het eiland, buiten het begrazingsraster, anderzijds verspreid in groepjes in het met een raster omge-
ven begrazingsgebied. Het eiland kan gemakkelijkst bereikt worden via twee verschillende toegangen. 
Aan één kant van het eiland biedt een hek aan een vangkraal toegang tot het begrazingsblok. Aan de 
andere kant is een goede aanlegplaats voor de boot aanwezig. 

In totaal werden 16 wilgentaxa waargenomen.

De meeste taxa zijn als griendrelict aan te wijzen. Van de boomvormige taxa voor hoephout vermelden 
we Schietwilg (dominant), Kraakwilg variëteit fragilis, Kraakwilg variëteit russeliana, Schiet- x Kraakwilg 
(Salix x rubens). Verder is er ook de grote boomvormige Salix x rubens variëteit basfordiana (vermoe-
delijk forma basfordiana ‘Frans geel’), die we hierboven al vermeldden als de boom waar de rietsnijders 
de rietaak aan vastlegden. We troffen ook één exemplaar Salix x rubens variëteit caerulea aan.

Van de struikvormige griendtaxa (bandhout) vermelden we: Amandelwilg, Bittere wilg (subspecies lam
bertiana), Duitse dot kloon Gewone kletters, Katwilg, Kat- x Amandelwilg variëteit undulata (lokaal do-
minant in het begrazingsblok en ook ten oosten van het begrazingsblok), Kat- x Amandelwilg variëteit 
‘behaarde twijg’ (zeldzaam), Kat- x Bittere x Amandelwilg (‘Schmidtstam’; zeer lokaal op de plaats die 
Peer Heystek aanwees) en Kat- x Grauwe wilg (lokaal). De Amandelwilgen zijn op het terrein groten-
deels niet nader te benoemen, maar lokaal komt ook de kloon Zwarte driebast voor. 

Daarnaast werden nog twee taxa aangetroffen die vermoedelijk spontaan gearriveerd zijn: Grauwe wilg 
en Grauwe x Geoorde wilg. 

De belangrijkste andere houtige gewassen zijn Bitterzoet, Dauwbraam, Eénstijlige meidoorn, Gelderse 
roos, Gewone es, Gewone vlier, Hondsroos en Zwarte els. Als bijzondere kruiden vermelden we o.a. 
Rivierkruiskruid en Moerasmelkdistel.
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Kraakwilg (Salix fragilis var. fragilis) op Catharinaplaatjes. Foto Arnout  Zwaenepoel, september 2012.

Salix x holosericea op Catharinaplaatjes. Foto Arnout  Zwaenepoel, september 2012.
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Salix x mollissima var. undulata op Catharinaplaatjes. Foto Arnout  Zwaenepoel, september 2012.

Salix x rubens variëteit caerulea op Catharinaplaatjes. In de achtergrond is de goudgeel verkleurende Salix x mol
lissima var. undulata waarneembaar. Foto Arnout  Zwaenepoel, september 2012.
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2.1.12. CORNELIA (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Het hooipoldertje Cornelia werd in 1928 opnieuw omgespit, van greppels en duikers voorzien en weer 
ingeteuld als griend (Westerhout 1996).

De grienden op Cornelia anno 1935. Foto overgenomen uit Westerhout (1996).

Op Cornelia is nog een bijna intacte ‘plasberm’ te vinden. Tijdens de aanleg van een aantal grienden 
werd ter bescherming van de kaden een plasberm of ‘overlaat’ aangelegd. Dit zijn verlagingen in de 
kade die een lengte van 30 tot 60 m hadden. Het buitenwater steeg tijdens een noordwesterstorm of een 
hoge rivierafvoer zo hoog tegen de kaden, dat deze tenslotte op de laagste plaatsen overstroomden. 
De kade had van de overstort zo te lijden dat deze voortdurend hersteld moest worden. Om deze reden 
werd op plaatsen de kade met een halve meter verlaagd, waardoor de griend geleidelijk volstroomde 
en de rest van de kade vrijwel geen schade leed. De plasbermen werden zowel binnen- als buitendijks 
geheel met riet “bekrampt” en daarop werd een rijshouten betuining gebreid. Tussen de betuiningen 
werd ter bescherming van het talud puin of stortsteen aangebracht waardoor de plasberm tijdens het 
overstromen niet afkalfde (Westerhout 1996). 

De plasberm aangehaald door Westerhout (1996) ligt er anno 2012 nog steeds (interview Dirk Fey 18 
oktober 2012).

Voor WOII stond er op Cornelia veel Katwilg (interview met Dirk Fey, 18 oktober 2012).

Ies Zonneveld toont op kaart de gebieden ‘Ganzennest’ en ‘Cornelia’ die ook ooit grienden waren, maar 
die 40 jaar geleden beplant werden met allerlei wilgen als bosbouwproefterrein. Hij herinnert zich onder 
meer Salix alba ‘Liempde’ als belangrijke variëteit die er uitgetest werd. Er waren echter veel meer va-
riëteiten, waarvan hij zich de naam niet meer herinnert. Hij denkt dat vooral op Cornelia meest soorten 
aangeplant werden (interview met Ies Zonneveld 8 mei 2012).

Voormalig boswachter Dirk Fey herinnert zich eveneens de aanplanten op Cornelia. Die gebeurden in 
1962-1963 en gingen uit van het Bosbouwproefstation in Wageningen. Een mijnheer Koster was de 



79w v i  |  a p r  ' 1 4  |  w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h

drijvende kracht achter de proefaanplant. Volgens Dirk werden daarbij wilgen uit geheel Europa aan-
gevoerd, alsook wat populieren. Die werden in keurige rechte rijen uitgeplant en zijn tot op de dag van 
vandaag goed te herkennen. Helaas is het beplantingsschema van Cornelia zoek. Mogelijk is er nog 
een exemplaartje bewaard bij het hoofdkantoor van Staatbosbeheer in Tilburg. Dat archief verhuisde 
echter recent naar het centraal archief in Driebergen. Jan van der Linden is de te contacteren persoon 
(J.linden@staatsbosbeheer.nl) (interview met Dirk Fey, 18 oktober 2012; schriftelijke mededeling Dick 
Veenhuizen 22 oktober 2012). Inmiddels werd met Jan van der Linden contact opgenomen en bleek het 
aanplantdossier helaas niet meer terug te vinden.

Dirk Fey plantte zelf ook een aantal Zwarte populieren op de dijk. Dat gebeurde in 1965, het jaar waarin 
hij op de Biesbosch arriveerde. De Zwarte populieren waren eveneens uit Wageningen afkomstig (inter-
view met Dirk Fey, 18 oktober 2012). Ook voor Dirks tijd (vóór 1965) waren er in de Biesbosch al Zwarte 
populieren geplant als nestelgelegenheid voor de aalscholvers. Dat gebeurde door Dominee Noest, 
omstreeks 1962-1963 (interview met Dirk Fey, 18 oktober 2012). 

 J Wilgenonderzoek
Cornelia werd lange tijd niet bemonsterd, omdat we hoopten het beplantingsschema terug te vinden. 
Tegen het einde van het onderzoek was duidelijk dat het beplantingsschema zoek was. Cornelia werd 
niet meer expliciet op het land bezocht. De rand werd bekeken vanuit de boot en is erg analoog aan de 
rand van de aangrenzende delen, zoals de Dood, zij het minder sterk begroeid en minder gevarieerd. 
Er is geen GPS-kartering uitgevoerd. 

Aanplanten van circa 1960, met een bosbouwproef van wilgen en populieren op Cornelia. Foto Eric Cosyns, 
oktober 2012.

2.1.13. DAM VAN ENGELAND (Dordtse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Van Jeveren (1990) beschrijft de aanplant van Zwarte els op Dam van Engeland eind de jaren 1980 en 
de aanplant van enkele Zwarte populieren in 1989, 1990 en 1991 op het gors bij de Dam van Engeland 
en langs het Zuidgat. 

mailto:J.linden@staatsbosbeheer.nl
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 J Wilgenonderzoek
Niet geïnventariseerd

2.1.14. DEENEPLAAT (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Op een kaart van 1790 is de Deeneplaat nog niet aangegeven. Op een kaart van 1807 is de Deene-
plaat aangegeven als “zanden met laagwater droog”. Er staan tekentjes op de kaart die vermoedelijk 
biezen aanduiden. In 1832 beschrijft een kadastrale legger de Deeneplaat als “moeras”. In 1839 wordt 
de Deeneplaat aangegeven als “onbekade op of aanwas”. Volgens een kaart uit 1842 is de Deenplaat 
inmiddels bekaad. Bij het graven van de Nieuwe Merwede (1864-1875) verdwijnt een deel van de 
Deeneplaat. Circa 1860 staat de Deeneplaat als bouwland beschreven. Pas op de topokaart van 1874 
staat de gehele Deeneplaat als bos (of griend) aangegeven. Het kadaster vermeldt vervolgens “griend 
geworden” of “was griend” voor verschillende kadastrale percelen. De topokaart van 1908 geeft een 
ongewijzigde toestand weer. Volgens mondelinge informatie waren er vóór 1910 ook nog delen weiland, 
die nadien in griend werden omgezet, maar die informatie is wat onduidelijk. In 1911 maakt het kadaster 
melding van twee keten. De Deeneplaat wordt in de 20ste eeuw verschillende keren doorverkocht, maar 
blijft griend. In 1960 koopt Staatsbosbeheer de Deeneplaat. In 1981 bestaan de grienden voor 2/3 uit 
grauw en voor 1/3 uit rood (Huge & Reuser 1981).

In 1936 wordt op de Deeneplaat aan het Fransche Gat een hakgriendproefveld aangelegd, waarop 
Zwarte driebast (Salix triandra), Schmidt stam 65 (Salix viminalis x purpurea x triandra), Schmidt stam 
368 (Salix ???), Meyerink stam 22 (Salix viminalis?), Meyerink stam SW 46 (Salix viminalis?), Belgische 
Kat van Hooymans (Salix viminalis), Duitse dot (Salix x dasyclados), Salix longifolia (Salix x holoseri
cea?) en Röhmisches Holz (Salix x dasyclados?) uitgetest worden (Tuinzing 1938).

Huge & Reuser (1981) specifiëren ook het ‘rood’ en ‘grauw’ van de Deeneplaat. Dit is een interessante 
passage voor ons onderzoek, maar het is niet geheel duidelijk hoe ze aan de gegevens gekomen zijn. 
Waren dit mondelinge bronnen, eigen waarnemingen? Het onderscheid wordt in de tekst niet echt dui-
delijk. Als rood vermelden ze: gele en rode schietwilg, kruipwilg, waterwilg en kraakwilg. Van grauw: 
beugel-, hengel-, kat- en ijsgrauw. Als bindteen worden Schmidtstam, Zwarte driebast en Duitse dot 
vernoemd. Van gele en rode schietwilg weten we inmiddels dat daarmee Frans geel (Salix x rubens 
basfordiana forma basfordiana) en Belgisch rood (Salix x rubens forma sanguinea) bedoeld worden. 
Kruipwilg is een zeer vreemde aanduiding. Dit is absoluut geen hakgriendsoort. Waterwilg is al even 
vreemd. Waterwilg of Boswilg (Salix caprea) is evenmin een hakgriendsoort, maar de naam werd wel 
ruimer gebruikt dan voor Boswilg alleen . Welk taxon er hier precies mee bedoeld wordt is moeilijk te 
achterhalen. De grauwsoorten zijn wél logische benamingen, maar de vraag is welke benaming op wat 
slaat? Behalve dat katgrauw een Katwilg (Salix viminalis) is en de andere drie Amandelwilgen (Salix 
triandra) blijft het anno 2012 lastig om ze elk apart te herkennen. Ook Schmidtstam blijft een nog wat 
raadselachtige wilg. Er zijn een hele reeks Schimdtstammen bekend als selecties van de Duitser Hugo 
Schmidt. Ze werden vanaf 1931 in Nederland verspreid. Schmidt stam 65, een gele Amandelwilg was 
daarvan wellicht de populairste. Eén van de Schmidtstammen konden we inmiddels determineren als 
Kat- x Bittere x Amandelwilg (zie Catharinaplaatjes en interview met Peer Heystek; zie Zwarte Keet 
hieronder). Of er slechts één dan wel meerdere Schmidtstammen in de Biesbosch gebruikt zijn weten 
we nog altijd niet met zekerheid. Even verder vermelden Huge & Reuser (1981) expliciet een monde-
linge bron (Lankhuijzen) die “Duitse dot, kesper, Schmidtstam, driebast en gele schietwilg” vermeldde. 
Kesper is volgens Tuinzing Kaspische zandwilg (Salix acutifolia) die kortstondig uitgeprobeerd werd, 
maar niet aan de verwachtingen voldeed, net zo min trouwens als de sterk verwante Berijpte wilg (Salix 
daphnoides). Kaspische zandwilg vonden we nergens in de Biesbosch nog terug. Berijpte wilg staat wél 
nog in het salicetum bij het Biesboschmuseum en nabij de Zwarte keet op de Deeneplaat. 

De verkoopsboekjes van het griendhout op Deeneplaat maken duidelijk dat er van 1927 tot 1941 bijna 
altijd vierjarig hout gehakt werd, met een uitzondering voor 1940, waarin driejarig hout gehakt werd. In 
1939 en 1941 werd ook wat tweejarig hout gehakt in een snijgriend met Duitse dot. In de jaren 1960-
1970 werd vooral driejarig hout gehakt voor Gelders rijshout (Huge & Reuser 1981).
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In 1943-1944 werd de kade van de Deeneplaat beplant met Canadapopulieren voor de houtproductie 
(Veenhuizen 2010).

Westerhout (1996) toont op p. 129 een foto van een pas gehakt griend op de Deeneplaat in 1954. Op enkele wil
gen is ook duidelijk te zien dat er ‘gestikt’ is (overtollig hout weggehaald tussen de mooie rechtopgaande twijgen). 

Op p. 122 prijkt een foto van het nog steeds onderhouden griend op de Deeneplaat anno 1967. 
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Op p. 209 wordt een foto getoond van de enige bewaarde houten griendkeet met strooien dak van de Biesbosch, 
die op de Deeneplaat voorkomt.

Op de Deenplaat wordt nog circa 18 ha griend onderhouden vanwege de cultuurhistorische waarde 
(Huge & Reuser 1981).

Jan Saarloos, de landbouwer van de Visplaat suggereert Arie Hoevenaar (Lage Zwaluwe) te contac-
teren in verband met het beheer van de grienden rond de Zwarte Keet. Arie stamt zelf van een griend-
werkersfamilie. Dick Veenhuizen suggereert ook Martin Hoevenaar (Kerkstraat 10, 4926 CW Lage Zwa-
luwe, tel.: 0168/48 33 05), die tegenwoordig nog actief is als vrijwilliger bij het griendbeheer rond de 
Zwarte Keet.

Over de Zwarte Keet zelf is net een restauratieonderzoek afgerond (Behoud door ontwikkeling. Herbe-
stemmingsonderzoek naar 3 gebouwde monumenten. Gemeente Werkendam. Seegers, Project ontwik-
keling & management, 2012). Daaruit vernemen we dat de houten keet met rieten zadeldak gebouwd 
werd in 1910. De keet is grotendeels door vrijwilligers hersteld en is in 2000 heropend. De helft van de 
keet wordt momenteel in gebruik genomen door vrijwilligers als educatieve ruimte, onderdeel uitmakend 
van de excursie “in het spoor van de griendwerker”. 

 J Wilgenonderzoek
Deeneplaat is vrij goed toegankelijk omdat er een goede aanlegsteiger en onderhouden paden aan-
wezig zijn op de plaats van de voormalige griendpaden. De griendpaden leiden onder meer naar de 
griendkeet ‘De Zwarte Keet’, die nog als educatief griendcentrum gebruikt wordt. Rond de keet worden 
nog altijd wilgen gestekt, waardoor het wilgenspectrum lokaal wat afwijkt van het traditionele spectrum. 
Een aantal taxa zijn ook van het salicetum aan het Biesboschmuseum afkomstig.

In totaal werden op Deeneplaat 19 verschillende wilgentaxa aangetroffen. Zeventien van deze taxa 
kunnen wellicht als traditionele griendrelicten beschouwd worden. Eén is eerder een recente aanplant.

We bespreken eerst de wilgen die vanaf de griendpaden konden waargenomen worden.
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De dominante wilg is opnieuw Schietwilg, die als hoephout gekweekt werd. Andere boomvormige wilgen 
zijn Kraakwilg variëteit fragilis (enkele opgaande bomen en één knotboom) en Kraakwilg variëteit rus-
seliana (zeer abundant; op sommige plaatsen codominant met Schietwilg), Schiet- x Kraakwilg. Verder 
werd er één exemplaar van de Kraakwilg variëteit furcata aangetroffen. Dit is een mannelijke kloon, 
waarvan een aantal katjes bifurcaat vertakken. Dit is de hele Biesbosch een zeldzaam taxon, dat toch 
op enkele plaatsen aangetroffen werd, meestal als knotboom. Salix x rubens variëteit basfordiana was 
pas geplant uit stek, rond de Zwarte Keet. Dit taxon ontbreekt in de oudere grienden van Deeneplaat. 
Ook de Berijpte wilg (Salix daphnoides) werd enkel rond de zwarte Keet aangetroffen als pas geplante 
stek. Deze wilg is tegenwoordig in trek vanwege zijn fraai paars gekleurde twijgen. Als traditionele 
griendwilg raakte de wilg nooit ingeburgerd, vermoedelijk vanwege zijn inferieure kwaliteit. Merken we 
nog op dat de vermeldingen van Kaspische zandwilg in de Biesbosch, in verschillende archiefstukken 
en het salicetum bij het Biesboschmuseum, meestal op de nauw verwante Berijpte wilg slaan. Kaspi-
sche zandwilg hebben we tijdens dit onderzoek nergens aangetroffen. 

De struikvormige wilgen zijn allemaal griendrelicten. We troffen volgende taxa aan: Amandelwilg (niet 
nader te bepalen variëteiten; her en der), Bittere wilg (subspecies lambertiana; alleen bij de Zwarte 
Keet), Duitse dot kloon Gewone kletters (verspreid), Katwilg (verspreid), Katwilg x Amandelwilg variëteit 
undulata (slechts enkele exemplaren), Kat x Grauwe wilg (alleen bij de Zwarte Keet) en Katwilg x Bittere 
wilg x Amandelwilg (‘Schmidtstam’; pas geplant uit stek, alleen bij de Zwarte Keet). Bij de Zwarte Keet 
werd ook nog één exemplaar van een afwijkende Duitse dot-kloon aangetroffen. Het is een identiek 
exemplaar als het taxon dat in het salicetum bij het Biesboschmuseum als ‘Rode Dot’ wordt aangeduid. 
Dit is vermoedelijk de Duitse dot-kloon Römer, die hier en daar in Nederland in gebruik was.   

Aanvullend werd de Deeneplaat ook nog te voet bemonsterd vanaf de Deeneplaatweg die langs de 
Nieuwe Merwede loopt. Extra taxa die daar kunnen worden waargenomen zijn onder meer de struikvor-
mige Kat- x Amandelwilg kloon ‘behaarde twijg’ (1 exemplaar), de Amandelwilg Zwarte driebast (grote 
groep in rietgors) en de boomvormige Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea (verschillende bomen). Ook 
langs deze weg wordt lokaal de Schmidtstam (Kat- x Bittere x Amandelwilg) aangetroffen. Er staan ook 
heel wat bomen van Salix x rubens variëteit basfordiana. Ook Salix x mollissima variëteit undulata komt 
hier veel talrijker voor dan langs de griendpaden.

Andere houtige gewassen op de Deeneplaat zijn onder meer Bitterzoet, Canadapopulier (kade, dreven, 
< 1943-1944), Dauwbraam, Gelderse roos, Gewone es, Gewone vlier, Koebraam, Notelaar, Zwarte els 
en Zwarte populier. Als belangrijke soort in de kruidllaag vermelden we Rivierkruiskruid.

2.1.15. DOKTERSHOEK: zie Keizersdijk

2.1.16. DE DOOD (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
De Werkendamse griendbaronnen Gerardus van Houweninge en Johannes van den Boogaard kopen 
in 1813 de Bloemplaat, die later De Dood zal worden genoemd. Deze bestaat op dat moment nog uit 
water, bekaad weiland, biezen- en rietplaten. Er zijn nog geen grienden aanwezig. In 1833 zijn wél al 
enkele tientallen ha grienden aangeplant (Westerhout 1996). 

Op het minuutplan van het kadaster uit 1820 staat de griendkeet van de Dood al aangegeven. Deze 
keet werd later de 5-jannekeet genoemd omdat er in het begin van de 20ste eeuw vijf Jannen in huisden 
(Huge & Reuser 1981).

Rond 1860 kwam de Dood in handen van de familie van Tienhoven, die de grienden ongeveer 100 jaar 
lang zouden uitbaten (tot 1950). In 1903 telt de Dood 160 ha grienden, 60 ha bouw- en weiland, 40 ha 
rietland en nog slechts 20 ha water (Westerhout 1996).
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Op het griendcomplex van De Dood was een eendenkooi aanwezig, die echter al in 1920 in onbruik was 
geraakt. Ze is op oude kaarten nog te situeren (Huge & Reuser 1981).

Een verkoopboekje uit 1931 vermeldt de verkoop van 45 hectare drie- en vierjarig griendgewas op De 
Dood. In de tijd dat de griendcultuur nog in volle bloei was bestond het griendcomplex van De Dood uit 
160 ha. Hiervan werd ieder jaar 40 ha gehakt, zodat men ieder jaar ongeveer even veel werk had (Huge 
& Reuser 1981).

Westerhout (1996) publiceert op p 104 een foto van De Dood uit 1938. Behalve het griendhuis is ook de griend
keet zichtbaar. De grienden zijn goed onderhouden. De opgaande bomen zijn misschien wel de Zwarte populie
ren die er nog steeds staan.

Na de Tweede Wereldoorlog hakte men steeds minder grienden op De Dood. De meest zuidelijke 
grienden werden eerst verwaarloosd. De noordelijke delen werden nog tot 1962 gehakt (Huge & Reuser 
1981).

In 1946 ontdekte ornitholoog Lebret een kolonie kwakken in de verwilderde grienden van De Dood 
(Veenhuizen 2008).

Ook Zonneveld (2000) verschaft ons gegevens over de voorgeschiedenis van Polder De Dood. Deze 
polder is één van de hoger gelegen polders in de Biesbosch. Men mag aannemen dat bij inpoldering 
de hoogte in het toenmalige griendstadium circa 100 + NAP bedroeg. Maltha, de Lepelaar/Plomp, de 
Turfzakken en de Steen van Kloosteroord zijn gemiddeld duidelijk lager.

Een gedeelte van De Dood was samen met de eendenkooi van de Hofmansplaat één van de allereerste 
aankopen in de Biesbosch door Staatsbosbeheer (Van Wijk 2008). Die eerste aankopen dateren van 
circa 1958 (Sluiter & Veenhuizen 2008). In 1959 krijgt De Dood een bestemming als natuurreservaat. 
Nog in hetzelfde jaar komen 12 paar aalscholvers nestelen in de wilgen. Voorheen huisden ze vooral in 
de populieren die op de kade stonden, maar die sneuvelden kort te voor (Bakker 1962). Wil Thijsen (cit 
. in Van Wijk 2008), de natuurbeheersconsulent van Staatsbosbeheer, vertelde hoe het aanvankelijk de 
bedoeling was van Staatsbosbeheer om de polder van de Dood in te zaaien met graszaad om zo een 
ganzenpleisterplaats te creëren. Een storm in 1962 bracht echter zo’n mooie stroomgeulen teweeg dat 
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Thijsen verkoos om die natuurlijke ontwikkelingen te behouden en verder te laten ontwikkelen. Thijsen 
besloot ook in de zuidwesthoek 400 m van de kade af te graven, in de hoop dat er een verbinding zou 
ontstaan met de Doolhof en het gat van de Turfzak. Door het wegvallen van het getij na 1970 (Haring-
vlietsluis) is dat niet gelukt. Toch is Thijsen enthousiast over de ontwikkelingen in De Dood in vergelijking 
met Maltha bijvoorbeeld: “Als ik het krekenstelsel in Maltha vergelijk met dat van De Dood dan is er toch 
wel een groot verschil. In Maltha ziet het er allemaal gekunsteld en bedacht uit, terwijl je in De Dood kunt 
zien dat Onze Lieve Heer aan het tekenen is geweest”.
In 1962 komt in het complex De Dood een oppervlakte griendgronden van 60 ha voor, waar al sinds 20 
jaar geen hout meer gekapt is. De kwak is er op dat moment broedvogel met zo’n 20 broedparen (Bak-
ker 1962).

In 1962 koopt Staatsbosbeheer Polder De Dood, aansluitend op eerdere aankopen die rond de kade 
van Polder De Dood lagen. Polder De Dood was een aankoop van 60 ha. De meningen over het 
toekomstig beheer liepen sterk uiteen. Op Rijksniveau oordeelde men dat de landbouwgronden als 
ruilgrond moesten worden gebruikt om natuurwetenschappelijk belangrijke gronden te verwerven. De 
Voorlopige Natuurbeschermingsraad pleitte voor een inrichting als ganzen- of weidevogelgebied (Veen-
huizen 2008).

Een dijkdoorbraak tijdens een hevige storm van december 1962 maakte polder De Dood ‘rijdende’. 
Daarbij schuurden zich kreken uit via het slotenstelsel. Ies Zonneveld beschrijft wilgenopslag in zijn pq’s 
uit aangedreven takken van Duitse dot, Katwilg en Amandelwilg en voorspelt een vegetatietype dat tot 
het IridoSalicetum albae moet gerekend worden, het vegetatietype voor de nattere delen van de al of 
niet episodisch overspoelde gronden buiten (boven) het getijdengebied.  

In 1969-1970 zijn voor de voedselvoorziening van vogels en om wat meer variatie in het struikenbe-
stand van de Biesbosch te brengen op de kade van De Dood naar de Moordplaat een hoeveelheid 
Gelderse roos-, meidoorn- en vlierstruiken geplant (Veenhuizen 2010).

Ies vermeldt tevens dat de wilgenbossen op De Dood voor het overgrote gedeelte ontstaan zijn uit ver-
wilderde grienden, waarbij hij Schiet- en Kraakwilg als soorten vermeldt. Hij rekent ook ‘Belgisch geel’ 
tot Kraakwilg. Hij maakt tevens gewag van de moeilijkheden om de Schiet- en Kraakwilgen uit elkaar 
te houden, alsook het voorkomen van kruisingen tussen deze beide soorten. In zijn tabellen wordt dit 
complex daarom als alba (Schietwilg) benoemd. Verder vermeldt Zonneveld de struikvormige soorten 
Bittere wilg, Duitse dot die alleen in onbekade grienden werden geteeld en Katwilg en Amerikaantjes die 
ook op hoger gelegen, eventueel bekade plaatsen werden geteeld. Ook Amandelwilg wordt vermeld, 
zonder de expliciete vermelding of deze in bekade dan wel onbekade plaatsen werd gekweekt. Verder 
vermeldt Zonneveld ook de aanplant van schermen Duitse dot in rietgorzen door jagers. 

Zonneveld vermeldt het verdwijnen van Katwilg en Amandelwilg uit de verwilderde grienden die evo-
lueren tot Schietwilgenbos. In 1965 is Katwilg daar al uit de pq’s verdwenen, in 1970 ook de meeste 
Amandelwilg, met 1974 als uiterste datum.

Bij zijn pq 11 op De Dood vermeldt Zonneveld (2000) het Salicetum alboFragilus cardaminetosum, 
Heracleum-variant als vegetatietype anno 1960. In 1980 vermeldt hij een overgangsstadium van een 
Salicion naar een Alno-Padion-vegetatie. Als wilgen vernoemt hij naast Schietwilg ook Kraakwilg en 
een zeer dikke Amandelwilg in 1967. Verder vermeldt hij vermoedelijke kruisingen (“Salix alba à fra
gilis”). Verschillende boomwilgen sterven in de loop van het onderzoek af. De struikvormige wilgen 
verdwijnen helemaal. 

Bij pq 13, aangelegd in 1960, vermeldt Zonneveld dat het gaat om een verwaarloosde lage griend. 
Als vegetatietype wordt aanvankelijk het Salicetum albofragilis alismetosum typicum vermeld. Tussen 
1980 en 1991 constateert hij een overgang naar het AlnoPadion.

Zonneveld vermeldt bij zijn bespreking van de wilgenbossen van de Dood en de Buisjes ook de aan-
plant van Zwarte en Canadapopulier als ‘ree’boom (baken). 
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Van 1965 tot 2008 woonde Dirk Fey, de boswachter van de Biesbosch op De Dood. Hij schreef jaren-
lang zijn flora- en faunawaarnemingen op en verklaart dat die nog wel ergens in het archief in Tilburg 
moeten liggen (Van Wijk 2008).

Voormalig boswachter Dirk Fey plantte op de kade van De Dood een aantal Zwarte populieren die hij 
uit Wageningen had ontvangen. De Zwarte populier die bij de aanlegsteiger staat is echter veel ouder. 
Die is al te zien op oude foto’s, toen De Dood nog één groot onderhouden griendcomplex was (interview 
met Dirk Fey, 18 oktober 2012).

Zwarte populier bij de aanlegsteiger van De Dood. Foto Eric Cosyns, oktober 2012.

 J Wilgenonderzoek
De Dood werd te voet gekarteerd vanaf het pad op de kade, voor zover dat begaanbaar was. De kaart 
toont dat de grote helft van de kade, in het noorden, het oosten en het zuiden (met omgeving) op die 
manier kon bemonsterd worden. De geulen in het westen bemoeilijkten té zeer de toegankelijkheid om 
daar te kunnen karteren.

In totaal werden 12 verschillende wilgentaxa aangetroffen, waarvan 11 vermoedelijke griendrelicten.

De belangrijkste aangetroffen ‘rood’-soorten (hoepgriend) zijn Schietwilg (dominant; enkele mooie dikke 
bomen van 4 m omtrek), Kraakwilg variëteit fragilis (vrouwelijke opgaande bomen, vrij veel), Schiet- x 
Kraakwilg (verspreid) en Schiet- x kraakwilg variëteit caerulea (knotbomen langs griendpad dicht bij de 
griendkeet). Bij al deze boomvormige wilgen valt op dat ze perceelsgewijs voorkomen, in tegenstelling 
tot de struikvormige wilgen die oorspronkelijk allemaal langs de kaden geplant waren. Van de boomvor-
mige wilgen werd alleen Salix x rubens caerulea niet in de percelen aangetroffen, maar ook uitsluitend 
langs de rand. 

Als struikvormige griendrelicten (bandgriend) staan er onder meer Duitse dot kloon Gewone kletters 
(veel, sterk aangetast door de spinsels van Yponomeuta rorella) , Katwilg (zeer veel), Amandelwilg 
(mannelijke én vrouwelijke planten, opvallend groene eenjarige twijgen), Bittere wilg (ondersoort lam
bertiana; lokaal langs de kade) en Katwilg x Amandelwilg variëteit undulata (lokaal, 10-tal exemplaren) 
en ‘Schmidtstam’ (mannelijke Kat- x Bittere x Amandelwilg). Het oorspronkelijke plantpatroon, langs de 
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kaden en rond de rietgorzen of ‘rood’-percelen is nog duidelijk waarneembaar. In het riet komen ver-
spreid wél ook verwilderde struikvormige wilgen voor.

Verder staat er een opvallend mooi groot exemplaar Boswilg (Salix caprea) met een stamomtrek van 
circa 2 m. In de Biesbosch is Boswilg een ware zeldzaamheid. In Zonnevelds’ periode in de Biesbosch 
ontbrak die zelfs compleet. 

Deze Boswilg is de enige min of meer oude Boswilg van de Biesbosch. Tot voor de Deltawerken, zorgde het getij 
ervoor dat noch Boswilg, noch Grauwe wilg in de Biesbosch voorkwamen. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.



88 w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h  |  a p r  ' 1 4  |  w v i

Als overige houtige soorten komen er op de Dood onder meer Bitterzoet, Dauwbraam, Eénstijlige mei-
doorn, Gelderse roos, Grauwe abeel, Heggenroos, Hondsroos, Koebraam, Notelaar, (een cultuur)peer, 
Zomereik en Zwarte populier voor. 

De peren in de Biesbosch zijn een opvallend frequent voorkomende fruitbomensoort. Ze worden al 
regelmatig vermeld in het 16de-eeuwse handschrift dat opgesteld werd na zware overstromingen om 
het eigendomsrecht in de Biesbosch opnieuw vast te stellen. Ze fungeerden vaak als baken of als ei-
gendomsgrens.
 

Perenboom op De Dood. De peren in de Biesbosch zijn een opvallend frequent voorkomende fruitbomensoort. Ze 
worden al regelmatig vermeld in het 16deeeuwse handschrift dat opgesteld werd na zware overstromingen om 
het eigendomsrecht in de Biesbosch opnieuw vast te stellen. Ze fungeerden vaak als baken of als eigendoms
grens. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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Knotschietwilgen op de kade van De Dood. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

Duitse dot kloon Gewone kletters in de verwilderde rietgorzen van De Dood. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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De heldergroene kleur centraal in beeld verraadt de drievoudige bastaard Schmidstam 65 (Kat x Bittere x 
Amandel wilg). Foto Arnout  Zwaenepoel, De Dood, juni 2012. 

2.1.17. DOOLHOF of DRIESEN HENNIP (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Huge & Reuser (1981) beschrijven de historische ontwikkeling van de Driesen Hennippen (die een rui-
mer gebied omvatten dan de huidige naam! Ook De Dood (de Bloemplaat) en Keizersdijk vielen onder 
deze naam!). Op een kaart van 1790 staan deze nog als water aangegeven. In 1807 staat het gebied 
op een kaart van de Leeuw als zand dat met laag water droog kwam. In 1813 zouden de grienden al 
aanwezig zijn, dit volgens een kaart uit 1942 waarop van alle gebiedjes aangegeven staat wanneer ze 
bekaad zijn. In 1832 beschrijft het kadaster de Driesen Hennippen grotendeels als ‘wilgenbosch’, maar 
het NW-puntje als rietgors. Bij latere kaarten verandert de toestand niet meer.

Ies Zonneveld en Dick Veenhuizen beschouwen het huidige toponiem Driesen Hennip en de Doolhof als 
synoniemen (interview 18 oktober 2012).
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Een foto in Westerhout (1996) op p. 115 toont de stormrand en de singels met lage, dicht opeen staande knotbo
men op de kade van de Doolhof anno 1938. Langs de gehele buitenzijde van de grienden werd vrijwel altijd een 
singel aangelegd, bestaande uit een stormrand van dicht op elkaar geplante kop of kniestoven. De stormrand be
schermde de griend tegen het binnendrijvende vuil of ‘deek’ tijdens de extreem hoge waterstanden en voorkwam 
wegdrijven uit de griend van de gehakte bossen. Tevens fungeerde de stormrand als golfbreker ter bescherming 
van de kade.

De Driesen Hennip in 1969 met nog allerlei aspecten van actieve griendcultuur, waaronder een volksarkje, een 
duikerput, een duiker met klep, een schelf rijshout en een gehakte griend. Foto overgenomen uit Westerhout 
(1996).
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Ter Beke & Rombouts (1972) beschrijven kort het rietgors op Driessen Hennip. Het riet is er nog niet 
verruigd. Bij de grienden wordt enkel Duitse dot genoemd.

Op De Doolhof werd in 1981 nog circa 13,5 ha griend onderhouden vanwege de cultuurhistorische 
waarde (Huge & Reuser 1981). Volgens verkoopboekjes van De Doolhof was er circa 1930 een ver-
houding van 2/3 ‘grauw’ (Amandelwilg en Katwilg) en één derde ‘rood’ (Schietwilg, Kraakwilg en hun 
kruisingen) op De Doolhof aanwezig. Naar het einde toe werd de hoeveelheid grauw echter verminderd 
tot de helft grauw, de helft rood (Huge & Reuser 1981).

In Driessen Hennip worden de grienden niet meer gehakt sinds 2000. Het ressorterende bos is soor-
tenarm. Zwarte populieren en de struikvormige soorten Katwilg en Duitse dot komen alleen langs het 
Buiten Kooigat voor. In de recent verwilderde griend heeft zich in de boomlaag een enkele Amandelwilg 
gehandhaafd. Op de kade van de voornaamste kreek staan wat vlieren, een sterk aangevreten appel, 
een geknakte Grauwe abeel en een Bittere wilg. Op een hoek van Driesen Hennip werden Noorse es-
doorn en Gewone es aangeplant, vermoedelijk als bakenbomen. Beide verjongen zich in beperkte mate 
(Bijlsma et al. 2011).

Ies Zonneveld maakte bij de aanvang van ons wilgenonderzoek een prioriteitenlijstje op met zeker te 
onderzoeken locaties. Daarbij hoorde ook Driesen Hennip. Dat in 1943 een goed onderhouden griend 
met Salix alba (en mogelijk ook Salix x rubens). Hier en daar stond er ook viminalis. Het werd regelmatig 
(om de 3 à 5 jaar) gehakt. Tot 1970 werd er gehakt, gewied (Calystegia sepia = ‘Slingerroos’ of ‘Pis-
potje’ en Bitterzoet) en ingeboet. Dat beheer extensiveerde na 1970, bij het dichtgaan van de sluizen. 
Er kwam toen ook veel Kleefkruid. Dat was niet meer te wieden. Het griendbeheer is hier volgens Ies 
gestopt omstreeks 1990 (interview met Ies Zonneveld 8 mei 2012).

In de Doolhof was pachter/griendwerker Kieboom lange tijd actief. Hij had er een ark liggen met een 
woonhutje erop. Daarrond plantte hij graag allerlei bloemen, struiken en bomen uit die hij van her den 
der bijhaalde. Dirk Fey herinnert zich Dahlia’s, Forsythia’s, Paardenkastanjes, populieren, … Die wer-
den er allemaal geplant omstreeks 1950. Het was een soort hobbytuin van de griendwerkers die daar 
werkten en verbleven. Ook de zoon van Kieboom plantte er later nog van alles en nog wat. Dick Veen-
huizen en Dirk Fey schatten in dat de salicetum-achtige beplanting die daar vlakbij voorkomt ook hun 
werk is (interview met Dick Veenhuizen en Dirk Fey, 18 oktober 2012).

In de Doolhof komt ook heel wat Zwarte els voor. Voormalig boswachter Dirk Fey hoorde de griendwer-
kers nog vertellen dat die elzen vaak geplant werden om er vaarbomen van te vervaardigen (interview 
met Dirk Fey, 18 oktober 2012). Andere (schriftelijke) bronnen vermelden dat de elzen vaak mee geplant 
werden om stikstof te leveren aan de jonge wilgen. Veenhuizen (2010) vermeldt dat veel van de nu nog 
plaatselijk in de oude grienden staande Zwarte elzen vermoedelijk met stekhout uit de grienden langs 
de Linge (rivier in de Betuwe van Doornenburg tot Gorinchem) meegekomen zijn.

 J Wilgenonderzoek
De Doolhof werd te voet onderzocht, gebruik makend van de goed onderhouden griendpaadjes die er 
nog altijd liggen. Daarnaast werd er ook gekarteerd vanaf de boot, gebruik maken van de waterloop die 
tussen de Doolhof en de Noorderplaat loopt.

In de Doolhof werden 14 verschillende wilgentaxa aangetroffen. Negen van de veertien moeten vermoe-
delijk als griendrelicten beschouwd worden. De overige vijf zijn wellicht eerder als curiosum of experi-
ment aangeplant rond het (voormalige) arkje van een griendwerker (Kieboom).

De aangetroffen ‘rood’-soorten zijn Schietwilg (dominant), Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea (knot-
boom bij aanlegsteiger, opgaande bakenboom op kruispunt griendpaadjes), Schiet- x Kraakwilg (lage 
knotbomen, griendrelict, her en der), Kraakwilg variëteit fragilis (lage knotbomen, griendrelict) en Kraak-
wilg variëteit russeliana (lage knotbomen, griendrelict, frequent). 
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Salix x rubens variëteit caerulea als bakenboom op een kruispunt van griendpaadjes in de Doolhof. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, juni 2012.
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De aangetroffen struikvormige griendrelicten (‘grauw’ e.a.) zijn Amandelwilg (wellicht diverse klonen), 
Bittere wilg (subspecies lambertiana), Duitse dot kloon Gewone kletters (vooral langs het water), Katwilg 
en Kat- x Amandelwilg variëteit undulata (enkele exemplaren). 

Langs één van de griendpaadjes ligt nog een goed herkenbaar, maar verwilderd rietgors. Eén zijde 
is beplant met Duitse dot kloon Gewone kletters, een andere zijde met Amandelwilg en een derde 
zijde met Schietwilg. Langs de vierde zijde staan enkele exemplaren Kraakwilg variëteit russeliana. De 
Duitse dot en Amandelwilg zijn duidelijk bandwilgen om het riet te binden. Het is goed mogelijk dat ook 
de Kraakwilg variëteit russeliana op deze plaats daarvoor gebruikt werd. De eenjarige twijgen van dit 
taxon leveren een goed bindteen op. De rij Schietwilgen langs één zijde is eigenaardiger. Hun functie 
op deze plaats is niet echt duidelijk. 

Rond het voormalige arkje van griendwerker Kieboom werd een reeks wilgen aangetroffen, die elders 
in de Doolhof niet voorkomen. In de directe omgeving van elkaar staan daar Kraakwilg variëteit furcata 
(één rijtje opgaande bomen met omtrekken tot 60 cm), Schmidtstam (Kat- x Bittere- x Amandelwilg; 
4 exemplaren), Salix x myrsinifolia (rijtje vrij uitgegroeide struiken, kwijnend door lichttekort), Duitse 
dot kloon Kattekletters (enkele exemplaren vlak bijeen) en Kat- x Grauwe wilg (1 exemplaar). Het is 
opvallend dat al deze wilgen ook in het salicetum bij het Biesboschmuseum staan, maar elders in de 
Biesbosch eerder zeldzaam zijn of ontbreken. Vermoedelijk heeft griendwerker Kieboom ooit een stekje 
van daaruit meegenomen en rond zijn arkje geplant. De heel erg beperkte verspreiding rond het (nu 
verdwenen) arkje doet vermoeden dat deze taxa hier nooit echt gebruikt zijn, maar eerder als curiosum 
of proef aangeplant zijn, zonder reële toepassing.  

Duitse dot kloon Kattekletters komt slechts zelden in de Biesbosch voor. Rond het voormalige arkje van griend
werker Kieboom in De Doolhof staan toch enkele planten. Waarschijnlijk zijn ze vanuit het salicetum bij het 
Biesboschmuseum meegebracht. Bemerk de typisch golvende rand van het blad van Kattekletters. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, juni 2012. 
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Salix myrsinifolia, nabij het voormalige arkje van griendwerker Kieboom in de Doolhof. Waarschijnlijk zijn de plan
ten vanuit het salicetum bij het Biesboschmuseum meegebracht. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

In de Doolhof komen enkele duidelijke opgaande bakenbomen voor, op het kruispunt van twee griend-
paadjes. Zij lieten de griendwerkers toe zich te oriënteren. Het gaat om Schiet- x Kraakwilg, Schiet- x 
Kraakwilg variëteit caerulea en Zwarte populier.

Als overige houtige soorten komen hier ook Aalbes, Bitterzoet, Dauwbraam, Eénstijlige meidoorn, Gel-
derse roos, Gewone vlier, Gladde iep, Zwarte bes, Zwarte els, Zwarte populier (knotboom, opgaande 
bomen) voor. Als bijzondere soorten in de kruidlaag vermelden we onder meer Poelruit. Eikvaren, Brede 
stekelvaren, Mannetjesvaren, Smalle stekelvaren en Gewone engelwortel komen hier als epifyt voor op 
de knotwilgen.

Smalle stekelvaren op een knotschietwilg in De Doolhof. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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Brede stekelvaren op een knotschietwilg in De Doolhof. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

Eikvaren op Schietwilg in de Doolhof. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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Schietwilgknot op de Doolhof. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

Salix fragilis var. russeliana in de Doolhof. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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Salix x holosericea in de Doolhof. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

Omgevallen en herschoten Salix x rubens variëteit caerulea in de Doolhof. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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Fors exemplaar Schmidtstam 65 (Kat x Bittere x Amandelwilg) in de Doolhof. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

2.1.18. ENGELBRECHTSPLEKSKE EN PLATTE HOEK (Sliedrechtse 
Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Natuurontwikkelingsproject in 1967. 40 ha wordt ingericht als bergingsgebied (Sluiter 2008).

 J Wilgenonderzoek
Dit gebied bestaat hoofdzakelijk uit hooilanden en werd daarom niet geïnventariseerd op wilgen.

2.1.19. FANTEPLAAT (Dordtse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Op de Fanteplaat (Zwartbolplaat langs de Fantensloot) is in 1982, onder leiding van Lebret, het zoge-
naamde Lebretbos aangeplant. Lebret, een bekend vogel- en Biesboschdeskundige kwam al vanaf 
1932 regelmatig in de Biesbosch en had in die tijd contacten met bestuursleden van Vogelbescherming 
en natuurmonumenten. Hij heeft o.a. weten te bewerkstelligen dat bestuursleden van Vogelbescher-
ming zijn gaan zoeken naar mogelijkheden om reservaten te stichten in de Biesbosch en delen van de 
Biesbosch te weerhouden van inpoldering. Het Lebretbos met hardhoutloofsoorten (Beuk, Gewone es, 
Paardenkastanje, Zoete kers, Zomereik) is als proef aangelegd op een rietgors. Het plan tot de aanleg 
van dit bos werd ingegeven door de verwoestende werking van de uitwerpselen van aalscholvers op de 
wilgen. (Van Jeveren 1990).

 J Wilgenonderzoek
Dit gebied werd niet op wilgen geïnventariseerd.
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2.1.20. GANZENEST (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Het weipoldertje Ganzenest werd in 1908 opnieuw omgespit, van greppels en duikers voorzien en weer 
ingeteeld als griend (Westerhout 1996).

Zonneveld (2000) vernoemt Ganzennest als een ‘als griend ingeteeld poldertje’ waarop het Carici remo
taeFraxinetum anthriscetosum kan voorkomen. Dit is een bostype op bodems die meer dan 135 NAP 
bedragen, terwijl het vloedbos (Cardamino amaraeSalicetum) van nature voorkomt op bodems onder 
de 135 NAP. Als houtsoort heeft men op Ganzennest nog wel wilgen aangeplant, maar het wordt geacht 
al een hardhoutbos met Es en Iep te kunnen dragen.

De griendkeet van de Ganzenest, anno 1950. Foto overgenomen uit Westerhout (1996).

 J Wilgenonderzoek
Ganzenest wordt door Zonneveld samen met Cornelia genoemd als de plaats waar veel wilgen en po-
pulieren uit Wageningen zijn aangeplant als proefopzet. Hij vermoedt dat Cornelia nog sterker beplant 
werd dan Ganzenest. Dit is dus geen traditioneel, verwilderd griend, maar een proefopzet met materiaal 
van ongekende oorsprong. Net zoals bij Cornelia hebben we tevergeefs gezocht naar het aanplantings-
plan van destijds. Ganzenest werd niet op het land bemonsterd. Er werden wél enkele wilgen vanaf 
het water gekarteerd, waaronder Duitse dot kloon Gewone kletters, Katwilg en Kraakwilg variëteit rus
seliana. 

2.1.21. GANZEWEI (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Ies Zonneveld duidt ‘Ganzewei’ meestal aan als de ‘Mastplaat’, naar de hoogspanningsmast die op 
het oostelijk uiteinde voorkomt en vanaf waar’ hij jaarlijks zijn pq’s fotografeerde. Op de Mastplaat on-
derscheidt hij dan nog eens ‘De Driehoek’ als zelfgecreëerd toponiem in functie van zijn pq-onderzoek 
(interview Ies Zonneveld 18 oktober 2012).
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 J Wilgenonderzoek
Ganzewei werd in hoofdzaak vanaf de boot gekarteerd door rond het eiland te varen op korte afstand 
van de oever. Op één plaats werd ook aan land gegaan om de wilgenvegetatie van dichter te kunnen 
bekijken.

In totaal werden 12 wilgentaxa genoteerd, die allemaal als griendrelict kunnen beschouwd worden. 

Als ‘rood’-variëteiten werden Schietwilg (dominant), Kraakwilg variëteit fragilis (5 plaatsen), Kraakwilg 
variëteit russeliana (1 exemplaar), Schiet- x Kraakwilg (her en der) en Salix x rubens variëteit basfordi
ana (1 exemplaar) waargenomen.

Als struikvormige wilgen (‘grauw’ e.a.) werden Amandelwilg kloon Zwarte driebast (5 plaatsen), Aman-
delwilg cfr. kloon Gele Tweebast (1 locatie), Bittere wilg subspecies lambertiana (3 plaatsen), Duitse dot 
kloon Gewone kletters (frequent), Katwilg (frequent), Kat- x Amandelwilg variëteit undulata (3 plaatsen) 
en ‘Schmidtstam’ (mannelijke Kat- x Bittere x Amandelwilg) genoteerd. 

Als overige houtige soorten werden Dauwbraam en Gewone esdoorn waargenomen.

2.1.22. GAT VAN DE HAM (Ameroevers, Brabantse Biesbosch, buiten 
Nationaal Park)

 J Voorgeschiedenis
Het natuurinrichtingsproject Gat van de Ham zou volgens de plannen van enkele decennia geleden 
meer dan 300 ha werden heringericht als doorstroomgebied (Sluiter 2008). Het liep echter niet zo’n 
vaart. Een groot gedeelte van die oppervlakte werd niet gerealiseerd (interview Dick Veenhuizen, 18 
oktober 2012). 

 J Wilgenonderzoek
Gat van de Ham valt buiten het Nationaal park. Toch werd er een beperkte inventarisatie uitgevoerd 
langs de oevers van de Amer tussen Lage Zwaluwe en Drimmelen. Gat van de Ham was de startplaats. 
Er werd gekarteerd richting het gemaal van het Gat van de Ham. Er werd ook een klein stukje binnen-
dijks mee gekarteerd.

In totaal werden buitendijks 12 wilgentaxa aangetroffen. Die kunnen allemaal als griendrelicten aange-
duid worden. 

Als boomvormige wilgen werden Schietwilg (dominant, zowel opgaand als laag geknot), Kraakwilg va-
riëteit fragilis, Schiet- x Kraakwilg (1 exemplaar) en 1 exemplaar Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea 
aangetroffen.

Als struikvormige wilgen werden Amandelwilg kloon Zwarte driebast, Amandelwilg van onbepaalde 
kloon, Bittere wilg ondersoort lambertiana (1 struik in een rietgors), Katwilg, Kat- x Amandelwilg variëteit 
behaarde twijg, Kat- x Amandelwilg variëteit undulata (verspreid in rietgorzen), Kat x grauwe wilg (ver-
spreid in rietgorzen) en ‘Schmidtstam’ (Kat- x Bittere x Amandelwilg) genoteerd.

Het patroon van de wilgen langs de Ameroevers is dus niet essentieel anders dan wat in het Nationaal 
Park de Biesbosch zelf voorkomt.

Als overige houtige soorten stonden er Canadapopulier, Europese vogelkers, Gewone es en Gewone 
vlier. 

De kartering binnendijks leverde toch wél enige verschillen op. Behalve Schietwilg, Katwilg, Duitse dot 
kloon Gewone kletters, Kat- x Grauwe wilg en Amandelwilg stonden daar ook Boswilg, Grauwe x Ge-
oorde wilg en Rossige wilg, taxa die we in de Biesbosch zelf slechts sporadisch tegenkomen. 
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Lage knot van Katwilg bij het Gat van de Ham. Foto Arnout  Zwaenepoel, september 2012.

2.1.23. GAT VAN LIJNOORDEN (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Ter Beke & Rombouts (1972) beschrijven de vegetatieveranderingen langs het Gat van Lijnoorden voor 
en na een ruilverkaveling in de periode 1968-1975. Vóór de ruilverkaveling bestond 15% van dit gebied 
uit griend en rietland. Na de ruilverkaveling bestaat nog 10% van het hele oppervlak uit griend, riet en 
met bomen of struiken beplant land. Het Gat van Lijnoorden werd in 1968 afgesloten van het voormalige 
getij door een dam. De waterloop werd helemaal rechtgetrokken tijdens de ruilverkaveling. De grienden 
langs het Gat van Lijnoorden werden voor het laatst gehakt in 1967-1968. De grienden van het Gat van 
Lijnoorden werden door de ruilverkaveling niet aangetast omdat hun natuurwetenschappelijke waarde 
vrij hoog werd geacht en waren daarom het belangrijkste onderzoeksobject van ter Beke & Rombouts. 
Een bijzondere waarneming betreft één exemplaar van een spontane Kruipwilg in een drooggevallen 
kreek nabij de boerderij van de heer Roodzand. Er worden ook enkele bakenbomen Zwarte populier 
vermeld.

Ies Zonneveld herinnert zich ‘Beugelgrauw’ onder meer van het Gat van Lijnoorden. ‘Grauw’ was vol-
gens Ies de benaming voor Salix triandra of amygdalina, de Amandelwilg. Er waren twee soorten grauw. 
‘Beugelgrauw’ was een oude variëteit die volgens de griendwerkers absoluut minderwaardig was aan 
Driebast. Driebast daarentegen was een zeer goede bandwilg Na 1970 werd het ‘grauw’ niet meer ge-
oogst als griendhout en groeide het vaak uit tot bomen (interview Ies Zonneveld 8 mei 2012).

In oktober 2012 wordt een aanzienlijk deel van de wilgen langs het Gat van Lijnoorden gekapt in functie 
van de nieuwe recreatieve brug die daar zal aangelegd worden. Enkele foto’s getuigen van die werken. 
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Opruiming van de wilgen langs het Gat van Lijnoorden. Foto Arnout  Zwaenepoel, oktober 2012
.

 J Wilgenonderzoek
Een deel van het Gat van Lijnoorden werd als allereerste gebiedje gekarteerd bij de opstart van de 
Biesboschkartering, in april 2012, als proef voor de manier van werken. Er werd echter nog geen GPS-
kartering uitgevoerd. 

In totaal werden bij die beperkte bemonstering 9 wilgentaxa aangetroffen, namelijk Schietwilg, (man-
nelijke) Kraakwilg variëteit fragilis, (vrouwelijke) Kraakwilg variëteit russeliana, (vrouwelijke) Duitse dot 
kloon Gewone kletters, Amandelwilg (zonder kloon-aanduiding), (vrouwelijke) Amandelwilg kloon Zwar-
te driebast, Schiet- x Kraakwilg, Katwilg en (vrouwelijke) Kat- x Amandelwilg variëteit undulata.

In een latere fase werd nog expliciet naar de Kruipwilg op zoek gegaan, maar die werd niet meer terug-
gevonden. Vermoedelijk betrof het trouwens een aangeplant exemplaar of uitzaaiing van aangeplante 
exemplaren. Bij de aanleg van de spaarbekkens werd namelijk nogal wat Kruipwilg aangeplant. Ove-
rigens ontbreekt dit taxon in de Biesbosch. Vermoedelijk heeft ook geen enkele van die aangeplante 
exemplaren het overleefd tot op de dag van vandaag.

2.1.24. DE GIJSTER (SPAARBEKKEN) (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Dirk Fey (cit. in Van Wijk 2008) situeert het graven van de spaarbekkens van het Waterwinningbedrijf 
Brabantse Biesbosch vanaf 1970. De bekkens leveren water sinds 1973. De Gijster heeft een opper-
vlakte van 312 ha.

Zonneveld (2000) beschrijft dat de bossen rond de spaarbekkens kunstmatig aangelegde bossen zijn. 
Dat blijkt grotendeels ook uit het afwijkende spectrum aan boomsoorten en is ook de reden waarom hij 
en ook wij deze plaatsen minder intensief inventariseerden. Zonneveld haalt Eénstijlige meidoorn, Slee-
doorn, Spaanse aak, iep, eik en es aan als soorten die in deze kunstmatige bossen aangeplant werden.
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De beplantingsplannen van het spaarbekken De Gijster zijn bewaard. Zij tonen een gedetailleerde lijst 
van de aangeplante soorten en waar deze geplant werden. De ‘plantsoenlijst’ werd opgemaakt door 
de ‘Werkplaats voor milieubouw ir. Wil Thijsen n.v.’ . Het plan dateert van januari 1980 en is bedoeld 
voor de aanplantingen van “ca 19791980”. Voor ons onderzoek zijn de wilgen natuurlijk belangrijkst. 
Struikvormige en boomvormige wilgen zijn apart opgelijst. Bij de struikvormige aan te planten wilgen 
staan Grauwe wilg (Salix cinerea), Boswilg (Salix caprea), Katwilg (Salix viminalis), Schietwilg (Salix 
alba), Duitse dot (Salix dasyclados) en Kraakwilg (Salix fragilis). Bij de boomvormige wilgen zijn Salix 
alba ‘Belders’ en Salix fragilis vermeld. Bij de laatste soort staat expliciet: “ te poten als stek; Biesbosch
herkomst”. Voor de ‘kraakwilg’ moeten we bedacht zijn op de verwarrende lokale benamingen. De eerst 
vermelde boomvormige wilg is vermoedelijk geen Kraakwilg of Salix fragilis, maar Salix x rubens var. 
Basfordiana forma basfordiana. Dat is de wilg die in de Biesbosch “geel” of nog frequenter “Frans geel” 
genoemd wordt. Op het beplantingsplan van de Honderd en Dertig wordt de lokale benaming ‘geel’ aan 
Salix fragilis toegevoegd. Op de lijst staan bij elke soort ook de precieze aantallen vermeld.

Als overige aan te planten soorten vermeldt de lijst Spaanse aak, Eénstijlige meidoorn, Gewone es, 
Sleedoorn, Zomereik, Hondsroos, Egelantier en Zwarte els.

In februari 1980 is blijkbaar een bijgewerkte plantlijst opgemaakt. Die lijkt goed op de eerste, maar er 
zijn toch enkele niet onbelangrijke verschillen. Bij de struiken worden Bittere wilg (Salix purpurea), en 
Kruipwilg (Salix repens) extra vermeld. Vooral de laatste soort is intrigerend, want de vraag is of de 
rivierduinen van de Biesbosch ook van nature geschikt zijn voor Kruipwilg of niet. Er worden 100 aan te 
planten Kruipwilgen vermeld. 

Ook de lijst van de overige aan te planten houtige soorten is uitgebreid. Deze vermeldt nu Spaanse aak, 
Zwarte els, Eénstijlige meidoorn, Smalbladige olijfwilg, Gewone es, Sleedoorn, Hondsroos, Egelantier, 
Gewone vlier, Gelderse roos en Polygonum aubertii. 

Er bestaat ook nog een plantlijst voor de drie spaarbekkens tegelijk. Die dateert van 1973-1974 en die 
vermeldt ook nog enkele soorten die niet op de aparte plantlijsten voor de individuele spaarbekkens 
staan. Toch hebben we redenen om aan te nemen dat die soorten wel degelijk geplant werden, want 
minstens een aantal ervan troffen we op het terrein nog aan. Als extra wilgen vermeldt die lijst onder 
meer nog Kaspische zandwilg (Salix acutifolia). Als extra overige houten soorten vermeldt de lijst onder 
meer Zuurbes, Rode kornoelje, Duindoorn, Wilde liguster, Duinroos, Witte abeel, Zwarte balsempopu-
lier (Populus trichocarpa), Ratelpopulier en Moerascipres.

 J Wilgenonderzoek
Omwille van de sterk uitgesproken recente beplantingshistoriek werd de Gijster niet in detail op wilgen 
gekarteerd. Wél werden de Salix alba ‘Belders’ aangeduid, voortgaand op het beplantingsschema.

2.1.25. HARDENHOEK (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
De polder Hardenhoek telde volgens de kadastrale gegevens van 1832 60 percelen, waarvan 25 griend-
percelen, 20 rietgorzen, 9 weilanden, 4 hooilanden en 2 akkers.

Hardenhoek maakt anno 2012 deel uit van de ontpoldering van de Noordwaard en er wordt momenteel 
druk wilgen verwijderd en gegraven.

Enkele delen zijn al enkele jaren oud en inmiddels stevig gekoloniseerd door spontane wilgenopslag. 
Het ‘Laarzenpad’ is een mooi voorbeeld.

 J Wilgenonderzoek
In Polder Hardenhoek werd een pas heringericht gebiedje, dicht tegen de Bandijk, geïnventariseerd. 
Het gebiedje leek een jaar te voren vergraven. Er is een rotonde (uitkijkplatform) in aangebracht en 
er werden ook enkele wilgen geplant. De vegetatie bestond echter in hoofdzaak uit pas gekiemde, of 
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enkele maanden oude, spontane wilgenopslag. Die spontane wilgenopslag is vaak opvallend afwijkend 
van het traditionele aangeplante wilgenspectrum.

In totaal werden 13 taxa waargenomen.

Van het traditionele griendspectrum werden Schietwilg (zaailingen), Schiet- x Kraakwilg (zaailingen), 
Katwilg (zaailingen) en Amandelwilg (zaailingen) aangetroffen. 

Iets moeilijker is de interpretatie van de zaailingen Bittere wilg subspecies lambertiana. Dit taxon be-
hoort weliswaar tot het traditionele griendspectrum van de Biesbosch, maar langs de Bandijk is ook een 
grote populatie Bittere wilg aangeplant, met duidelijk andere morfologische kenmerken (hogere planten, 
grotere en bredere bladeren, latere bloei). Hetzelfde taxon is op nog verschillende andere plaatsen 
aangetroffen, telkens als duidelijke aanplant (bij kijkhut Polder Maltha, …). De aanplanten gebeurden 
vermoedelijk circa 1970, voor zover we uit mondelinge gegevens van voormalige beheerders konden 
afleiden. De spontane wilgenopslag kan het resultaat zijn van de griend-Bittere wilgen, van de circa 
1970 aangeplante Bittere wilgen of van inkruising tussen beide.

Ook Kat- x Grauwe wilg (Salix x holosericea) wordt als kiemplant aangetroffen. Dit taxon komt ook voor 
als traditionele griendwilg in de Biesbosch, maar vermoedelijk gaat het dan om een klonaal vermeer-
derde wilg. In Polder Hardenhoek gaat het duidelijk om een spontane kruising.

Dicht bij de rotonde (uitkijkplatform) zijn duidelijk twee exemplaren van de ‘Krulwilg’ aangeplant. Dit is 
een exotische cultuurwilg, uit China afkomstig, maar inmiddels in heel West-Europa zeer populair als 
decoratieve plant. De kurkentrekkerachtig gekromde twijgen maken het taxon onmiskenbaar. De offici-
ele naam van deze wilg luidt Salix babylonica variëteit pekinensis cultivar Tortuosa. Het eigenaardige is 
echter dat rondom deze twee aangeplante exemplaren ook tal van zaailingen voorkomen.

De hier aangeplante Krulwilgexemplaren zijn voor zover bekend altijd vrouwelijk, maar ze vertonen de 
eigenaardigheid dat een aantal katjes vaak ook hermafrodiet zijn. Meestal gaat het om katjes met hoofd-
zakelijk vrouwelijke bloemen en aan de top enkele mannelijke bloemen. Vermoedelijk is dat de oorzaak 
van de zaailingen, hoewel het niet helemaal kan uitgesloten worden dat het ook om zaailingen kan gaan 
die het gevolg zijn van de kruising tussen Schietwilg en Krulwilg of Kraakwilg en Krulwilg. Hier kunnen 
iets oudere planten ongetwijfeld morfologisch ook uitsluitsel geven. Genetisch onderzoek op de planten 
is een tweede optie om dit te onderzoeken. 

Bij het platform links in beeld zijn twee Krulwilgen aangeplant. Foto Arnout  Zwaenepoel, Polder Hardenhoek, juli 
2012.
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Zaailing van Krulwilg op Polder Hardenhoek. Vermoedelijk zijn de zaailingen afkomstig van hermafrodiete bloe
men bij de aangeplante exemplaren. Foto Arnout  Zwaenepoel, juli 2012. 

Verder komen er een aantal zaailingen voor van taxa, die vóór de recente werken quasi compleet ont-
braken in de Biesbosch. Er wordt vrij veel Boswilg (Salix caprea) aangetroffen, alsook Grauwe wilg (Sa
lix cinerea subspecies cinerea). Er komen enkele zaailingen van Kat- x Bittere wilg (Salix x rubra) voor. 
Ook Grauwe x Rossige wilg (Salix x guinieri), Grauwe x Geoorde wilg (Salix x multinervis) en Grauwe x 
Boswilg (Salix x reichardtii) zijn van de partij met enkele exemplaren. De dichtstbij groeiende populaties 
van de mogelijke ouders van deze wilgen komen voor in de ruilverkavelde gedeelten van de Biesbosch, 
in de buurt van Polder De Kroon en de Zalm, Polder Vogelenzang en Polder Steenenmuur. Deze wilgen 
werden daar aangeplant in de periode1968-1975 in het kader van de ruilverkaveling.

Verder zijn hier in Polder Hardenhoek nog enkele wat vreemde aanplantingen van exoten gebeurd, die 
niet echt goed kaderen in een natuurontwikkelingsproject. Onder meer Zilverlinde, (Japanse) Haag-
liguster, Chamaecyparis sp., … zijn niet onmiddellijk de soorten die je in een dergelijke context mag 
verwachten. Dat geldt natuurlijk ook voor de Krulwilg die we hierboven al aanhaalden. 

Ook een tweede pas heringericht gebiedje in Polder Hardenhoek werd nader onderzocht. Het wordt 
lokaal benoemd als het ‘Laarzenpad’ en bestaat uit een dijkje dat naar een schiereilandje loopt. Het ge-
biedje is al enkele jaren spontaan door wilgen gekoloniseerd en telt minstens 15 taxa, waaronder nogal 
wat kruisingen. Er komen geen aangeplante exemplaren voor.

Het spectrum bestaat uit de soorten Amandelwilg, Bittere wilg subspecies lambertiana, Boswilg, Ge-
oorde wilg, Grauwe wilg, Katwilg, Rossige wilg en Schietwilg en verder uit de kruisingen Bos- x Grauwe 
wilg (Salix x reichardtii), Geoorde x Rossige wilg (Salix x charrieri), Grauwe x Geoorde wilg (Salix x 
multinervis), Grauwe x Rossige wilg (Salix x guinieri), Kat- x Grauwe wilg (Salix x holosericea), Kat- x 
Bittere wilg (Salix x rubra) en Schiet- x Kraakwilg (Salix x rubens).



107w v i  |  a p r  ' 1 4  |  w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h

Geoorde x Rossige wilg (Salix x charrieri) als zaailing op het Laarzenpad in Polder Hardenhoek. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, juni 2012.

Bij de soorten is de Geoorde wilg de bijzonderste soort. Geoorde wilg is een wilg van vooral zure zand- 
en veenmilieus en is in een rivierengebied eerder uitzonderlijk. Er is een herbariumexemplaar van een 
twijgje ingezameld. De lijstjes zijn erg typisch en korter dan 10 mm.

Bij de kruisingen vallen vooral Salix x reichardtii, Salix x charrieri, Salix x multinervis, Salix x guinieri 
en Salix x rubra op als taxa die in de klassieke grienden helemaal ontbreken. Het valt af te wachten of 
deze soortenrijkdom kan overleven eenmaal de boomvormige Schietwilgen ook hier een dominante rol 
zullen innemen. 

De hele pioniersituatie van het Laarzenpad is ook erg soortenrijk aan kruiden. Er werd een vegetatie-
opname van gemaakt, waarvoor we verwijzen naar de vegetatietabel opname 1. Enkele van de meer 
bijzondere soorten zijn Bleekgele droogbloem en verschillende landvorkjes (Riccia spp.). 

Op de grens van Polder Hardenhoek werd ook de Hilweg geïnventariseerd. Hier komt het klassieke 
griendenspectrum voor met onder meer Amandelwilg (niet nader te bepalen cultuurvariëteit), Amandel-
wilg kloon Zwarte driebast, Duitse dot kloon gewone kletters, Katwilg, Kat- x Amandelwilg kloon undu
lata, Kraakwilg variëteit fragilis, Schietwilg en Schiet- x Kraakwilg. Op de T van de Hilweg en de Bandijk 
staat ook een grote aanplant van Bittere wilg subspecies lambertiana. Dit taxon wijkt duidelijk af van de 
griend-Bittere wilgen van de Biesbosch, door een groter blad, een forsere groei en een opvallend latere 
bloei.  
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Melampsora amygdalinae op een spontaan gekiemde Amandelwilg op het Laarzenpad in Polder Hardenhoek. 
Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

2.1.26. HEENPLAAT (= HEEMPLAAT OF TEERTJESPLAAT)

 J Voorgeschiedenis

Westerhout (1996) toont op p. 169 een foto van het nog actieve griend op de ‘Moordplaat’ anno 1964. In een 
schriftelijke toelichting preciseert hij dat het eigenlijk om het ‘Heemplaatje’ gaat, dat door Werkendammers ‘Teer
tjesplaat’ genoemd wordt. Op de recente kaarten staat Heenplaat en niet Heemplaat. Westerhout preciseert nog 
dat deze griend gehakt werd door de gebroeders Hakkers. 
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 J Wilgenonderzoek
Teertjesplaat werd vanuit de boot gekarteerd door dicht langs de oever van het Nauw van Paulus te 
varen. 

Er werden 7 verschillende taxa aangetroffen, allemaal als griendrelict: Duitse dot kloon Gewone kletters, 
Katwilg, Kat- x Amandelwilg kloon undulata, Kraakwilg variëteit fragilis, Kraakwilg variëteit russeliana, 
Schietwilg en ‘Schmidtstam 65 (Kat- x Bittere x Amandelwilg). 

2.1.27. HELPOLDER EN ZUILESPOLDER met inbegrip van het 
SALICETUM BIJ HET BEZOEKERSCENTRUM (Sliedrechtse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
De Helpolder ontstond al iets voor 1550. Rond 1720 is er voor het eerst sprake van griendland (Van 
Hofwegen 1965). 

Omstreeks 1675 zijn gorzen tot ontwikkeling gekomen op de plaats die later de Zuilespolder zou worden 
genoemd (Van Hofwegen 1965).

Bij een openbare verkoping van griendhout uit de Helpolder in 1898 wordt “bittere lotband” en “grauwe 
lotband” verkocht. ‘Lot’ is het eenjarige hout van een hakgriend, ook wel ‘stikteen’ genoemd. Bittere 
lotband is afkomstig van Bittere wilg (Salix purpurea). ‘Grauw’ is sensu latu Amandelwilg (Salix triandra) 
of Katwilg (Salix viminalis), sensu strictu wordt het vooral voor Amandelwilg gebruikt, terwijl Katwilg dan 
als ‘katgrauw’ bestempeld wordt.

Bij een openbare verkoping in 1925 wordt “een perceel tweejarige Duitsche Dotterteen (zijnde twee 
hoekjes) op den Halpolder, onder Sliedrecht ten Noordoosten van de Polderwachterswoning (in mas
sa)” en “een perceel tweejarige Bitterband aldaar ten Noordoosten van de woning (in massa)” verkocht. 
In dezelfde polder wordt verder ook “de grauwe Stikband uit ongeveer 2 H.A. en de roode Stikband als 
voor” verkocht.

Bij een openbare verkoop van griendhout uit de Helpolder in 1953 wordt een “perceel tweejarig bitter
band” verkocht.

Bij het bezoekerscentrum van de Sliedrechtse Biesbosch is een klein salicetum aangelegd. Het werd 
er door vrijwilligers geplant. Hans Van Bokkum leidde de aanplant. De coördinator van de vrijwilligers, 
de heer Fijnekam kan wellicht nog meer uitleg verstrekken over de aanleg van dit salicetum. De eerste 
wilgen werden er geplant omstreeks 1950, maar er zijn ook recentere toevoegingen. De herkomst is 
vermoedelijk het Salicetum van bij het Biesboschmuseum (de Pannekoek) (interview met Jacques Van 
der Neut, 18 oktober 2012).
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Spindotters in de grienden van de Merwelanden. Foto Theo Muusse, maart 2014.

 J Wilgenonderzoek
De Helpolder werd van op de weg naar de Helsluis gekarteerd. Er werden 8 wilgentaxa waargenomen. 
Een voormalig hoepgriend wordt gedomineerd door Schietwilg. Ook Schiet- x Kraakwilg is algemeen in 
deze hoepgriend.

Verder worden er vooral struikvormige griendwilgen aangetroffen, met Schmidtstam (Kat- x Bittere x 
Amandelwilg) en Duitse dot kloon Gewone kletters als algemeenste taxa en verder Amandelwilg (van 
het dicolore type), Bittere wilg subspecies lambertiana, Katwilg en Kat- x Amandelwilg kloon undulata. 
In de kruidlaag is Oranje springzaad een opmerkelijke soort.

Het Salicetum bij het bezoekerscentrum telt 14 taxa, die helaas niet allemaal meer benoemd zijn. Wél 
staan er nog genummerde paaltjes. In het informatiecentrum blijkt bij navraag geen nadere informatie 
meer voorhanden. Het salicetum werd daarom op 13 juni 2013 bezocht en zo goed mogelijk opnieuw 
gedetermineerd in een logische volgorde, die wij nummeren van 1 tot 14.

 � Bij een paaltje met nummer 18 staat nog de aanduiding Langbroeks grauw. We vinden op die plaats 
een vrouwelijke Amandelwilg (Salix triandra) met kleine blaadjes. De twijgen zijn grijs-olijfgroen.

 � Bij een paaltje met nummer 15 staat een Katwilg (Salix viminalis), waarvan we op dat moment 
geen geslacht konden vaststellen.

 � Als volgende taxon treffen we een Berijpte wilg (Salix daphnoides) aan.
 � Bij het paaltje nummer 10 staat een ‘Schmidtstam’ (Kat- x Bittere x Amandelwilg).
 � Bij het paaltje nummer 1 op één van de hoeken staat een Schiet- x Kraakwilg variëteit basfordiana 

forma basfordiana of ‘Frans geel’.
 � Bij paaltje nummer 3 staat een Bittere wilg subspecies lambertiana.
 � Bij paaltje nummer 2 staat een Schiet- x Kraakwilg.
 � Als volgende in de rij staat een vrouwelijke Kraakwilg (Salix fragilis) variëteit fragilis.
 � Bij de paaltjes met nummers 5, 11, 13, 14, 15, 16 staan telkens Schietwilgen (Salix alba).
 � Bij paaltje nummer 6 staat de vrouwelijke Kat- x Amandelwilg kloon undulata.
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 � Bij paaltje nummer 8 staat Duitse dot (Salix x dasyclados) vrouwelijke kloon Kattekletters (= kloon 
Zilverblad).

 � Vervolgens staat er Duitse dot vrouwelijke kloon Gewone kletters. 
 � Verder staat Amandelwilg vrouwelijke kloon Zwarte driebast.
 � Tenslotte staat er een Kat- x Grauwe wilg (Salix x holosericea), waarvan op dat moment geen 

geslacht valt vast te stellen. 

Salix x mollissima var. undulata in het salicetum bij het bezoekerscentrum van de Sliedrechtse Biesbosch. Foto 
Bert Maes, juni 2013.
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Frans geel (Salix x rubens variëteit basfordiana forma basfordiana) in het salicetum bij het Bezoekerscentrum van 
de Sliedrechtse Biesbosch. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.

Bloeiende, mannelijke Katwilg met takgallen, dicht bij het Bezoekerscentrum van de Sliedrechtse Biesbosch. Foto 
Arnout  Zwaenepoel, april 2013.
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2.1.28. HOFMANSPLAAT (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Zonneveld (1954) toont een luchtfoto van de nog in werking zijnde eendenkooi op de Hofmansplaat. 

De eendenkooi van de Hofmansplaat, circa 1958, was één van de allereerste aankopen van Staatsbos-
beheer in de Biesbosch. Staatsbosbeheer wou de eendenkooi graag om er vogels te ringen (Van Wijk 
2008). Veenhuizen (2008) situeert de aankoop op 9 april 1959.

Jan Reuser, de laatste kooiker van de eendenkooi op de Hofmansplaat vertelde in september 2012 
zijn herinneringen aan het gebruik van de verschillende lokale wilgensoorten. Hij was veruit meest 
enthousiast over Duitse dot als bandteen om rietschoven te binden. Dat was een stevige ‘rietband’ die 
grote bussels kon samenhouden. Over Zwarte driebast was hij veel minder enthousiast. Dat was mis-
schien wel een goede vlechtteen voor de mandenmakers, maar om riet op te binden was die niet dik 
en sterk genoeg. Hoogstens om rijshout op te binden (‘hakkersband’) was die wél geschikt, want de 
rijshoutbundels waren kleiner dan de rietschoven. Zwarte driebast was bovendien erg duur, wat ook een 
belangrijke reden was om er niet te veel van aan te schaffen. Jan wist de Zwarte driebast nog op het 
terrein aan te wijzen. Deze wilg werd volgens hem vooral tussen 1950 en 1960 nog sterk gepromoot. Ze 
werd volgens hem steeds geplant in het midden van de rietgorzen, op de hoogste en droogste plaats. 

Jan herinnerde zich nog verschillende andere benamingen van wilgen: ‘gele wilg’ die als band gebruikt 
werd, Belgisch rood, Belgisch geel, Duitse dot, Bittere wilg en rooie wilg. De rooie wilg wordt op het ter-
rein aangeduid bij een Schietwilg. Dit is in overeenstemming met de literatuuraanduidingen (Tuinzing 
1938, Zonneveld 2000). Jan toont op het terrein ook nog een wilg die hij als ‘ijsgrauw’ benoemd. Het is 
een knotboompje van Katwilg. Deze uitleg is in tegenspraak met de literatuur (o.a. Tuinzing 1938) die 
‘ijsgrauw’ als een Amandelwilg bestempelt. 

Jan plantte zelf ook nog een rij Salix alba kloon Liempde, die er nog steeds staat. Het was een overschot 
van poten die hij kreeg van Staatsbosbeheer (Leen De Munnick en Bas Van de Heuvel) omstreeks 1962. 
Westerhout (1996) geeft enige verduidelijking bij wat Jan Reuser aanduidt als de hoogste plaats van 
de rietgorzen of de grienden. Bij de aanleg van een griend werden ontwateringsgreppels en vletsloten 
gegraven. De aarde daaruit werd op het midden van de griend of het rietgors gebracht, waardoor deze 
gemiddeld zo’n 10 tot 20 cm hoger kwam te liggen dan de rest. Dat bevorderde de ontwatering. Het is 
dan ook geen toeval dat de Zwarte driebast, die minder overstroming verdraagt dan bijvoorbeeld Bittere 
wilg, Duitse dot of Schietwilg, op die hogere plaatsen geplant werd. De hoogste plaatsen van een griend 
werden ‘koppen’ genoemd, de lagere ‘zonk’ en de laagste ‘vlaai’(Couwenbergh 1963).

Ook Tuinzing (1974) haalt de verschillende aanplant op hoge en lage delen van de griendakkers aan: 
“In de Biesbosch en zijn omgeving heeft men vroeger doelbewust de schietwilg en in mindere mate ook 
de kraakwilg langs de vele greppels tussen de smalle akkertjes gestoken. Vooral de schietwilg was de 
soort die beter dan andere tegen een natte standplaats bestand was. Op de rug van de akkertjes wer
den amandelwilg, katwilg en ook wel kraakwilg gezet. Het waren alle drie wilgen die voor een betere 
kwaliteit hout zorgden dan de schietwilg”. Met Tuinzings aanduiding ‘kraakwilg’ moeten we overigens 
voorzichtig zijn, want zoals uit het verdere verloop van zijn brief blijkt bedoelt hij hiermee ‘Frans geel’ en 
‘Belgisch rood’, taxa die wij respectievelijk als Salix x rubens variëteit basfordiana forma basfordiana en 
forma sanguinea benoemen. 

Westerhout (1996) beaamt ook de door Jan Reuser aangehaalde hoge kosten die gepaard gingen 
aan de teelt van Zwarte driebast. Een perceel Zwarte driebast moest drie keer per jaar gewied worden 
omdat deze soort weinig bezetting had. Andere variëteiten met een hogere bezetting (bijvoorbeeld be-
paalde Schmidstammen) moesten maar één keer gewied worden. 

 J Wilgenonderzoek
De Hofmansplaat werd te voet vanaf de zuidelijke kade bemonsterd. Er werden 9 wilgentaxa aangetrof-
fen. Acht van de negen kunnen als griendrelict bestempeld worden.
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Van de ‘rood’-variëteiten werden Schietwilg, Kraakwilg variëteit fragilis (verschillende exemplaren, als 
lage (griend)knotboom onderhouden), Kraakwilg variëteit russeliana (enkele exemplaren) Schiet- x 
Kraakwilg (her en der) en Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea (enkele exemplaren) aangetroffen.

De boomvormige Schietwilg Salix alba ‘Liempde’ is geen griendrelict, maar een overschotje plantgoed 
van Staatsbosbeheer, door kooiker Jan Reuser op een rij geplant in 1962. 

Van de struikvormige wilgen werden Duitse dot kloon Gewone kletters in grote aanplanten aangetrof-
fen. Kooiker Jan Reusers vond dat de beste bandwilg om riet mee te binden. Tegen het water werd één 
kleine populatie ‘Schmidtstam’ (mannelijke Kat- x Bittere x Amandelwilg) genoteerd. Katwilg staat nog 
her en der in de buurt van de eendenkooi.

Verschillende andere wilgentaxa die Jan Reusers vernoemde (Belgisch rood, Belgisch geel, Bittere 
wilg, IJsgrauw, Zwarte driebast) werden niet meer op de Hofmansplaat teruggevonden.

Andere houtige soorten op de Hofmansplaat zijn onder meer Bitterzoet, Canadapopulier, Gelderse roos, 
Gewone es (door Jan Reusers geplant), Gewone vlier, Zwarte els en Zwarte populier (4 lage knotbomen 
langs de Bergse Maas).

2.1.29. HOGE BIEZENPLAAT (Dordtse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Bij wijze van experiment heeft Staatsbosbeheer enkele grienden op de Noordplaat en Hooge Biezen-
plaat (afdelingen 15e en 16k) op spaartelgen gezet. De bedoeling was om een bos met opgaande bo-
men te vormen. In afdeling 16k is tussen de spaartelgen Grauwe els en Gewone es ingeplant (Anoniem, 
beheerplan Dordtse Biesbosch, 1987). 

 J Wilgenonderzoek
De Hoge Biezenplaat werd twee keer bezocht en zowel van op het water (Westhaven, Zuidgat) als van 
op het land (kade en in de grienden zelf). Er werden 14 verschillende wilgentaxa aangetroffen.

Ook in dit gebied is Schietwilg de dominante soort in het voormalige hoepgrind. Tussen de Schietwilgen 
komt ook Kraakwilg variëteit fragilis, (vrouwelijke) Kraakwilg variëteit russeliana, Schiet x Kraakwilg en 
Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea voor, die allemaal als ‘roodsoorten’ dezelfde behandeling kregen. 
Verder staan lokaal nog wat struikvormige bandwilgen als Amandelwilg, Katwilg, … vermoedelijk om 
ooit het hout van de hoepgriend samen te binden. 

Bij de griendkeet (die van 1880 dateert) zijn langs het griendpad recent een vijftal Schiet- x Kraakwilg 
variëteit basfordiana forma sanguinea’s (Belgisch rood) geplant. Elders in het gebied wordt ook wel 
de forma basfordiana (Frans geel) aangetroffen. Eveneens bij de keet staat een knotboompje Bittere 
wilg subspecies lambertiana. Verder komt hier spaarzaam ook wat Duitse dot kloon Gewone kletter en 
Katwilg voor.

Langs het water zijn Duitse dot kloon Gewone kletters en katwilg algemeen. Ze zijn in juni 2013 sterk 
aangetast door de spinsels van de Wilgenstippelmot (Yponomeuta rorella). 

Ook rond een rietgors staat voornamelijk Duitse dot kloon Gewone kletters. Bij wat kleinere rietgorsjes 
staan ook nog de bandwilgen Bittere wilg subspecies lambertiana, Katwilg, Kat- x Grauwe wilg, Kat- x 
Amandelwilg kloon undulata en Kat- x Amandelwilg kloon behaarde twijg. 

Langs het Zuidgat komen zeer uitzonderlijk ook wat niet-griendsoorten voor, namelijk Bos- en Grauwe 
wilg.

Andere houtige soorten op de Hoge Biezenplaat zijn Bitterzoet, Canadapopulier, Dauwbraam, Eénstij-
lige meidoorn, (Europese) vogelkers, Gewone es, Gewone vlier, Grauwe els, Hazelaar, Kardinaalsmuts, 
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cf. Noordse aalbes, Okkernoot, Paardenkastanje, Zomereik, Zwarte els en Zwarte populier (8 exempla-
ren tot 25 m hoog, 3 m omtrek en stoven tot 6 m omtrek). Verschillende Zwarte populieren worden als 
(aangeplante) Populus nigra ‘Vereecken’ aangeduid. 

In de kruidlaag zijn de opvallendste soorten (spin)Dotterbloem, Gele lis, Grote engelwortel, Grote klis, 
Hop, IJle zegge, Knikkend tandzaad, Mannetjesvaren, Reuzenbalsemien, Reuzenzwenkgras, Ri-
vierkruiskruid en Watermuur. Opvallend is hier de grote populatie van Oranje springzaad (Impatiens 
capense).

Kraakwilg (Salix fragilis var. fragilis) in vrucht op de Hoge Biezenplaat . Foto Bert Maes, juni 2013.

2.1.30. HOLLANDSCH DIEP (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Het Hollandsch Diep is de benaming die gegeven wordt aan het water dat de samenloop vormt van de 
Amer en de Nieuwe Merwede vanaf Lage Zwaluwe. Bij Numansdorp splitst het Hollandsch Diep zich in 
het Haringvliet en het Volkerak. Aan de oostzijde van de het Hollands diep bevinden zich de Moerdijk-
bruggen. 

De oevers van het Hollands diep worden door Rijkswaterstaat onderhouden. De wilgen en andere bo-
men worden geregeld tot de grond afgezet (mondelinge mededeling Theo Muusse).

 J Wilgenkartering
De oevers van het Hollandsch Diep werden te voet bemonsterd vanaf de dijk, van Lage Zwaluwe 
(haventje aan de Biesboschweg) tot aan de Amer (gemaal Schuddebeurs). Er werden 12 wilgentaxa 
aangetroffen, die een zeer grote gelijkenis vertonen met het spectrum in de eigenlijke Biesbosch zelf.
Schietwilg is de belangrijkste en dominante boomsoort. De overige aangetroffen boomvormige wilgen 
zijn Boswilg (slechts 1 exemplaar), Kraakwilg variëteit fragilis, Kraakwilg variëteit russeliana en Schiet- x 
Kraakwilg.
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Struikvormige wilgen staan vooral langs de rand van voormalige of soms nog onderhouden rietgorzen. 
Het gaat om de griendtaxa Amandelwilg (niet nader te bepalen cultuurtaxon), Amandelwilg cf. Groene 
tweebast, Duitse dot kloon Gewone kletters, Katwilg en Kat- x Amandelwilg variëteit behaarde twijg.  

Daarnaast komen er ook spontane Grauwe wilg en Grauwe x Geoorde wilg voor, die niets met het 
griendgebeuren te maken hebben.

Andere houtige gewassen in dit traject zijn Canadapopulier, Gewone es, Gewone esdoorn, Gewone 
vlier, Koebraam, Sleedoorn, Wilde lijsterbes, Zomereik en Zwarte els. 

In de kruidlaag werden hier onder meer Moerasmelkdistel en Zomerfijnstraal aangetroffen.

Op de terugweg wordt binnendijks gekarteerd (Waterberging Schuddebeurs). Het spectrum Grauwe 
wilg, Boswilg, Grauwe x Boswilg, Grauwe x Geoorde wilg, Rossige wilg, Kat- x Grauwe wilg is hier abun-
dant aanwezig, alhoewel vaak manifest geplant. Er wordt ook een duidelijk afwijkende (aangeplante) 
Katwilg met zeer donkere twijgen aangetroffen. In (Belgisch) Vlaanderen wordt een dergelijke kleurva-
riëteit als ‘Zwarte wiedauw’ aangeduid.

Katwilg met zeer donkere twijgen in de Waterberging Schuddebeurs. In Vlaanderen worden dergelijke exempla
ren als ‘Zwarte wiedauw’ aangeduid. Foto Arnout  Zwaenepoel, september 2012.
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2.1.31. HONDERD EN DERTIG (SPAARBEKKEN) (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Westerhout (1996) toont op p. 207 een foto van een griendkeet op de Honderd en Dertig anno 1969. De 
keet werd gebouwd in 1910.

Griendkeet op de Honderd en Dertig anno 1969. De keet werd gebouwd in 1910. Foto overgenomen uit Wester
hout (1996).

Dirk Fey (cit. in Van Wijk 2008) situeert het graven van de spaarbekkens vanaf 1970. De bekkens leve-
ren water sinds 1973. Honderd en Dertig is 219 ha groot.

Zonneveld (2000) beschrijft dat de bossen rond de spaarbekkens kunstmatig aangelegde bossen zijn. 
Dat blijkt grotendeels ook uit het afwijkende spectrum aan boomsoorten en is ook de reden waarom hij 
en ook wij deze plaatsen minder intensief inventariseerden. Zonneveld haalt Eénstijlige meidoorn, Slee-
doorn, Spaanse aak, iep, eik en es aan als soorten die in deze kunstmatige bossen aangeplant werden.
De beplantingsplannen van de Honderd en Dertig zijn bewaard. Zij tonen een gedetailleerde lijst van 
de aangeplante soorten en waar deze geplant werden. De ‘plantsoenlijst’ werd opgemaakt door de 
‘Werkplaats voor Milieubouw ir. Wil Thijsen n.v.’ . Een precieze datum van opmaak staat niet op het 
plan vermeld, maar er wordt wél gepreciseerd dat de beplantingen moeten uitgevoerd worden in drie 
fasen, namelijk vanaf november 1971, april 1972 en januari 1973. Voor ons onderzoek zijn de wilgen 
natuurlijk belangrijkst. Struikvormige en boomvormige wilgen zijn apart opgelijst. Bij de struikvormige 
aan te planten wilgen staan Schietwilg (Salix alba), Grauwe wilg (Salix cinerea), Duitse dot (Salix dasy
clados), Kraakwilg (Salix fragilis), Bittere wilg (Salix purpurea), Amandelwilg (Salix triandra) en Katwilg 
(Salix viminalis). Bij de boomvormige wilgen zijn de benamingen verwarrender. De lijst vermeldt “Salix 
fragilis, Schietwilg of geel” en “Salix alba, Rood wilgenhout”. Het is duidelijk dat hier niet de officiële Ne-
derlandse namen gebruikt worden, maar de lokale benamingen. Het bestek vermeldt trouwens ook dat 
het voor de eerste boomvormige wilg om poten gaat die uit de Biesbosch zelf afkomstig zijn. De eerst 
vermelde boomvormige wilg is geen Kraakwilg of Salix fragilis, maar Salix x rubens var. Basfordiana 
forma basfordiana. Dat is de wilg die in de Biesbosch inderdaad “geel” of nog frequenter “Frans geel” 
genoemd wordt. De tweede boom is inderdaad Schietwilg of Salix alba, die in de Biesbosch bijna altijd 



118 w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h  |  a p r  ' 1 4  |  w v i

als “rood” wordt aangeduid, samen met enkele nauw verwante kruisingen. Op een tweede plan blijkt dat 
de Schietwilgen niet uit de Biesbosch zelf afkomstig zijn, want er wordt expliciet de cultivar Salix alba 
‘Drakenburg’ vermeld. Op de lijst staan bij elke soort ook de precieze aantallen vermeld.

Als overige aan te planten soorten vermeldt de lijst Spaanse aak, Hazelaar, Eénstijlige meidoorn, Ge-
wone es, (Europese) vogelkers, Sleedoorn, Zomereik, Hondsroos, Gewone vlier, Veldiep, Gelderse 
roos, Gewone esdoorn, Grauwe abeel, Zwarte populier, en de olm cultivar ‘Commelin’. De iepen kregen 
snel te maken met de iepenziekte en werden circa 1990 opnieuw gerooid (Veenhuizen 2010). 

Er bestaat ook nog een plantlijst voor de drie spaarbekkens tegelijk. Die dateert van 1973-1974 en die 
vermeldt ook nog enkele soorten die niet op de aparte plantlijsten voor de individuele spaarbekkens 
staan. Toch hebben we redenen om aan te nemen dat die soorten wel degelijk geplant werden, want 
minstens een aantal ervan troffen we op het terrein nog aan. Als extra wilgen vermeldt die lijst onder 
meer nog Kaspische zandwilg (Salix acutifolia). Als extra overige houten soorten vermeldt de lijst onder 
meer Zuurbes, Rode kornoelje, Duindoorn, Wilde liguster, Duinroos, Witte abeel, Zwarte balsempopu-
lier (Populus trichocarpa), Ratelpopulier en Moerascipres.

 J Wilgenonderzoek
Het spaarbekken werd niet rondom in detail onderzocht. Aan de zuid-, oost- en westzijde zijn wel de 
locaties op kaart aangeduid waar de Schietwilg Salix alba ‘Drakenburg’ geplant werd. De zuidzijde is 
lokaal wél grondig onderzocht, omdat boswachter Theo Muusse aangaf dat er vroeger op deze plaats 
Kruipwilg aangetroffen was. Op dat moment wisten we nog niet dat het om aangeplante exemplaren 
ging en zijn we dit taxon actief, maar tevergeefs, gaan opsporen. Bij de zoektocht werden 15 wilgentaxa 
aangetroffen. 

De 15 wilgentaxa moeten duidelijk in twee groepen onderverdeeld worden. De omgeving van het 
‘strandje’ bij het Gat van de Kerksloot is een zeer duidelijke aanplant, kaderend bij de aanleg van het 
waterspaarbekken. De wilgen in de verwilderde rietgorzen langs de oever van de Amer zijn griendrelic-
ten.

De aangetroffen griendrelicten zijn Bittere wilg subspecies lambertiana, (vrouwelijke) Duitse dot kloon 
Gewone kletters, Katwilg, Katwilg x Grauwe wilg, Kraakwilg variëteit fragilis, (vrouwelijke) Kraakwilg 
variëteit russeliana, Schietwilg, Schiet- x Kraakwilg, Schiet- x Kraakwilg variëteit basfordiana en (man-
nelijke) ‘Schmidtstam’ (Kat- x Bittere x Amandelwilg).

Tussen deze wilgen komen ook spontane Grauwe wilg (Salix cinerea subspecies cinerea) en Rossige 
wilg (Salix cinerea subspecies oleifolia) voor. Dit zijn vermoedelijk verwilderingen vanuit aanplanten van 
het spaarbekken Honderd en Dertig, want Grauwe wilg wordt vermeld in de aanplantlijsten van circa 
1970.

In de duidelijk aangeplante zone nabij het strandje werd geen Kruipwilg meer aangetroffen, maar wél: 
Bittere wilg (subspecies lambertiana, maar afwijkend materiaal t.o.v. het griendtaxon), Katwilg, Kat- x 
Grauwe wilg, (vrouwelijke) Duitse dot kloon Kattekletters (bemerk de afwijkende kloon t.o.v. het griend-
taxon!), Kat- x Amandelwilg kloon Behaarde twijg, Kat- x Amandelwilg kloon undulata, Boswilg, Grauwe 
x Rossige wilg en Bos- x Grauwe wilg (1 exemplaar, vermoedelijk spontane kruising van aangeplante 
ouders). 

Ook tal van andere houtige soorten in deze buurt wijzen nog duidelijk op de aanplanthistoriek van circa 
1970: Egelantier, Hondsroos, Schijnegelantier, Spaanse aak, Moerascipres, …
 

2.1.32. HUISWAARD: zie Oude Kat
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2.1.33. JANNEZAND (POLDER HET JANNEZAND, MIDDELSTE EN 
BENEDENSTE JANNEZAND) (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Uit de verpachtingsaankondigingen van griend-, rietland en biesgorspercelen in Jannezand in 1902, 
voor de duur van 20 jaar, vernemen we dat de grienden er uit “rood, grauw en bitterband” bestaan.

Westerhout (1996) toont op p. 138 een foto van de grienden op Jannezand anno 1950. Op p. 258 is een 
foto te zien van het griendhakken op het Benedenste Jannezand in 1950. Op p. 216 is de griendkeet 
van Benedenste Jannezand te zien anno 1965. De keet verdween in 1970.

Het Jannezand behoorde tot de allereerste aankopen van Staatsbosbeheer in de Biesbosch (Van Wijk 
2008). De allereerste aankopen dateren van 1958 (Sluiter en Veenhuizen 2008).

Hakker Kees Versluis hakt een griend op het Benedenste Jannezand in 1950.  
Foto overgenomen uit Westerhout (1996).
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De keet van het benedenste Jannezand in 1965. De keet is na 1970 vernield en verdwenen. Foto overgenomen 
uit Westerhout (1996).

 J Wilgenonderzoek
Middelste Jannezand werd gekarteerd vanuit de boot door rondom het eiland te varen via het Middelste 
en het Bovenste Gat van het Zand. Het Bovenste Gat van het Zand was zo ondiep, dat we de oostelijke 
zijden van het eiland niet overal even intensief konden karteren. Benedenste Jannezand werd te voet 
gekarteerd via het goed onderhouden griendpad dat rondom het eiland loopt. 

Bij Middelste Jannezand werden 11 wilgentaxa aangetroffen. Ze kunnen allemaal als griendrelict be-
schouwd worden.

Van de boomvormige taxa (hoepgrienden) werden Schietwilg (dominant), Kraakwilg variëteit fragilis, 
(vrouwelijke) Kraakwilg variëteit russeliana, Schiet- x Kraakwilg en Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea 
aangetroffen. 

Bij de struikvormige wilgen (bandgrienden) waren Bittere wilg subspecies lambertiana, (vrouwelijke) 
Duitse dot kloon Gewone kletters, Katwilg, Amandelwilg (cf. vrouwelijke Groene tweebast), Kat- x 
Amandelwilg variëteit undulata, (mannelijke) en ‘Schmidstam’ (Kat- x Bittere x Amandelwilg) aanwezig.
Van zowel Duitse dot, Kat- x Amandelwilg als Bittere wilg waren nog duidelijk homogene griendjes aan-
wezig. Daarom werd van de eerste twee types een vegetatieopname gemaakt, waarvoor we verwijzen 
naar de vegetatietabel, opnamen 11 en 12. 

Bij Benedenste Jannezand zorgde het zeer toegankelijke griendpad, dat start vanaf de aanlegsteiger, 
voor een groter aantal waargenomen taxa, namelijk 16, mogelijk zelfs 17. Zestien van de zeventien taxa 
kunnen als geplante en verwilderde griendrelicten beschouwd worden. Eén taxon is wellicht eerder een 
spontane kruising en vestiging.

Bij de boomvormige griendtaxa vonden we Schietwilg (dominant), Schiet- x Kraakwilg variëteit bas-
fordiana (2 exemplaren), Schiet- x Kraakwilg, Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea (1 knotboompje), 
Kraakwilg variëteit fragilis en Kraakwilg variëteit russeliana (meerdere exemplaren). Daarnaast von-
den we op verschillende plaatsen een Schietwilg met opvallend geelachtige twijgen. Mogelijk gaat het 
om hier om Salix alba vitellina, een ooit zeer algemeen, maar tegenwoordig zeer zeldzaam geworden 
vlechtwilg. Het moment van het jaar (half juli) was echter niet erg geschikt om de typische kleur van de 
twijgen goed te kunnen beoordelen. In de winter is de kleur duidelijker. Dit taxon vergt verificatie op het 
geschikte moment van het jaar.
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Bij de struikvormige griendrelictwilgen werden Amandelwilg (niet nader bepaalde cultuurvariëteit), 
Amandelwilg cf. Groene tweebast, Amandelwilg cf. Gele tweebast, Amandelwilg kloon Zwarte driebast, 
Bittere wilg subspecies lambertiana, Duitse dot kloon Gewone kletters, Katwilg (met zeer licht gekleurde 
twijgen) en Kat- x Amandelwilg variëteit undulata aangetroffen. 

Een deel van de Duitse dot-grienden herbergt nog Spindotter. Van deze vegetatie werd een vegetatie-
opname gemaakt, waarvoor we verwijzen naar de vegetatietabel opname 16.

Tenslotte werd er één exemplaar van een Grauwe x Katwilg (Salix x holosericea) aangetroffen. Het 
was een struik met opvallend brede bladeren, afwijkend van de meer smalbladige exemplaren elders in 
de Biesbosch. Vermoedelijk gaat het hier om een spontane kruising van vrouwelijke Grauwe wilg met 
mannelijke Katwilg. De dominante vrouwelijke overerving (matroclinale dominantie) bij wilgen zorgt er 
meestal voor dat de nakomelingen meer naar de moederplant neigen dan naar de vaderplant. Bij de 
griend- Salix holosericea’s vermoeden we een vrouwelijke Katwilg x mannelijke Grauwe wilg-herkomst.

Als overige houtige soorten herbergt Benedenste Jannezand nog Canadapopulier, Dauwbraam, Eén-
stijlige meidoorn, Gelderse roos, Gewone es, Gewone esdoorn, Gewone vlier, Zomereik (zaailing) en 
Zwarte populier (verwilderde knotboom).

Duitse dotgriendje op Middelste Jannezand. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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Salix fragilis var. russeliana op Middelste Jannezand. Bermerk de karakteristieke groene kleur. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, juni 2012.

2.1.34. JANTJESPLAAT (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Jantjesplaat werd in 1995 verworven door Staatsbosbeheer. Het werd in feite door het Ministerie van 
Financiën, Dienst der Domeinen in beheer overgedragen aan Staatsbosbeheer (Veenhuizen 2008 en 
interview met Dick Veenhuizen, 18 oktober 2012).

Ook op Jantjesplaat is een plasberm bewaard, waardoor het een erg dynamisch gebied is met veel 
water in- en uitstroom (Interview Dirk Fey, 18 oktober 2012).

Het natuurontwikkelingsproject Jantjesplaat dateert van 2009: 184 ha werden heringericht als door-
stroomgebied (Sluiter 2008).

 J Wilgenonderzoek
In dit gebied werden twee biotopen te voet bemonsterd. Tussen de Deenplaat en de Merwede loopt een 
pad doorheen de verwilderde grienden (‘Jantjespad’). Ten oosten van de Deenplaatweg ligt een pas 
vergraven gebied in de Polder Jantjesplaat, waarop heel wat spontane wilgen gekiemd zijn.

In de verwilderde griend werden 6 wilgentaxa aangetroffen. Schietwilg is de klassieke dominant. In de 
hoepgriend komt ook regelmatig Kraakwilg var. fragilis en Kraakwilg variëteit russeliana voor. Op licht-
rijke plaatsen, of op de rand van voormalige rietgorzen staan Amandelwilg, Amandelwilg kloon Zwarte 
driebast en heel beperkt ook wat Kat- x Amandelwilg variëteit undulata.

Het gebiedje met de wilgenkiemplanten en jonge opslag telt 8 verschillende wilgentaxa. De Schietwilg-, 
Katwilg-, Amandelwilg- en Schiet- x Kraakwilg-zaailingen verraden wellicht een griendafkomst. Grauwe 
wilg, Rossige wilg, Boswilg en Kat- x Bittere wilg (1 exemplaar) zijn echter geen griendwilgen. Ze zijn 
karakteristiek voor de vergraven of pas weer ontpolderde gebieden.



123w v i  |  a p r  ' 1 4  |  w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h

2.1.35. JONGENEELE RUIGTE EN ZUIDWAARTSCHE 
HENNIP(Sliedrechtse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
In het begin van de 17de eeuw is uit het toenmalige zeer brede Westkil (Huiswaardsloot) het Jonge Neele 
Ruigt opgedoken (Van Hofwegen 1965).

Het natuurinrichtingsproject Jongeneele ruigte dateert van circa 2009: 51 ha werden heringericht als 
doorstroomgebied (Sluiter 2008).

 J Wilgenonderzoek
Alleen de kleine Zuidwaaertsche Hennip is op wilgen onderzocht en onder het zuidoostelijk deel van de 
Oude Kat gerekend. Zie aldaar.

2.1.36. KEETSTUK (Dordtse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Vogelbescherming heeft op het Keetstuk (nabij de Bovenkeet) in 1989 een groot gedeelte van een 
doorgeschoten griend omgezaagd. De achterliggende gedachte was dat er zodoende meer licht op de 
bodem zou doordringen en dat mogelijk andere (boom)soorten hiervan zouden profiteren. De wilgen 
zijn echter allemaal opnieuw uitgelopen (Van Jeveren 1990).

 J Wilgenonderzoek
Niet gekarteerd.

2.1.37. KEIZERSDIJK-KRUIDVLAAI-NOTARISHOEK-DOKTERSHOEK 
(Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
De grienden van deze toponiemen maakten deel uit van het griendcomplex van De Bloemplaat of De 
Dood. In grote lijnen komt de aanleg en het gebruik dan ook overeen met wat daar meer in detail be-
schreven is (Huge & Reuser 1981).

Een verkoopboekje uit 1931 vermeldt de verkoop van 3 hectare drie- en vierjarig griendhout van de 
westzijde van De Nieuwe Kruitvlaai (Huge & Reuser 1981).
Westerhout (1996) toont op p. 174 een foto van het nog actieve griend op Keizersdijk anno 1938. 
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Een zwaar doorgegroeid en verwaarloosd griend op de Doktershoek wordt toch weer gehakt anno 1954. De grote 
vraag naar hout voor dijkwerken na de overstromingen van 1953 verklaart waarom deze griend toch nog opnieuw 
gehakt werd. Foto overgenomen uit Westerhout (1996).

Zonneveld (2000) beschrijft een reeks permanente kwadraten in het complex Keizersdijk-Kruidvlaai-
Doktershoek (pq’s 11, 12, 13, 17, 18, 19). Daarbij krijgt het fenomeen van de overgang van wilgenvloed-
bos naar brandnetelwilgenbos uitvoerig aandacht. 

In 1980 schatte Zonneveld nog in dat de uit lagere grienden ontstane wilgenbossen hun vloedboska-
rakter nog lange tijd zouden houden. In 1981, 1983 en 1989 zijn evenwel alle groeiplaatsen van Bittere 
veldkers uit de pq’s van het complex Keizersdijk-Kruidvlaai-Doktershoek verdwenen. Alleen in de die-
pere geulen blijft de soort nog standhouden. Moerasvergeetmeniet ondergaat hetzelfde lot, evenals een 
reeks andere vochtindicatoren. Grote brandnetel is in dit stadium een explosieve nieuwkomer. Eenmaal 
de overspoelingsfactor gereduceerd is tot enige episodische inundaties per jaar blijkt het hoogteverschil 
tussen de pq’s van minder belang geworden. 

Syntaxonomisch laat Zonneveld hier het vloedbos, het Cardamino amarae Salicetum albae ophouden 
en beschrijft hij de resulterende bossen als rompgemeenschap Grote brandnetel-[Salicion]. De opkomst 
en de doodstrijd van de vloedbossen situeert zich tussen 1970 (vanuit verwilderd griend) tot 1980-1990, 
m.a.w. op één à twee decennia tijd is het vloedbos quasi volledig verdwenen.

In 1990 is in de Brabantse Biesbosch het bosreservaat Keizersdijk aangewezen. Het is een griend dat 
waarschijnlijk al kort na de Tweede Wereldoorlog uit beheer is genomen en dus voor Nederlandse be-
grippen al lang een natuurlijke bosontwikkeling doormaakt. De getij-invloed, die is teruggebracht tot zo’n 
20-30 cm getijverschil, beperkt zich tot de diepere geulen en greppels. Behalve Schietwilgen staan op 
de oeverwal langs het Buiten Kooigat ook enkele Zwarte populieren, terwijl op verspreide plekken strui-
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ken of lage bomen van Zwarte els groeien. Struiken komen in Keizersdijk sporadisch voor; hier en daar 
staat een enkele Duitse dot, Gewone vlier of Eénstijlige meidoorn. Tussen 1992 en 2008 is het aantal 
wilgenstammen over het hele reservaat afgenomen van 600 naar 300 per hectare. Ook de meerstam-
migheid, een gevolg van het vroegere griendhakken neemt geleidelijk af. De hoogste wilgen zijn mo-
menteel 20-25 meter. Een opvallend verschijnsel is dat er in het bosreservaat sinds 1986 smalle open 
ruimtes lijken te zijn ontstaan. Wat de bomen betreft geeft Keizersdijk op dit moment geen ontwikkeling 
in de richting van een hardhoutooibos of essen-iepenbos te zien, in tegenstelling tot eerdere verwach-
tingen, die gewekt werden door de spontane kruidlaag. Vermoed wordt dat de kleiige bodems niet erg 
geschikt zijn voor es of populier. Een verrassing is het voorkomen van Tongvaren en Steenbreekvaren 
op liggende stammen sinds 2011 in Keizersdijk. Bij de mossen is Zwanenhalsknikmos een bijzondere 
waarneming. Het zachthoutooibos is ook één van de belangrijke te beschermen habitattypen van het 
Natura2000-gebied in de Biesbosch (Bijlsma et al. 2011).

 J Wilgenonderzoek
Het complex Keizersdijk, Doktershoek, Kruidvlaai is zeer lastig te inventariseren op het land zelf. De 
omgevallen bomen samen met het geaccidenteerde reliëf vereisen voor een tochtje van 100 m in de 
verwilderde grienden al snel een uur. Daarom werd het gebied slechts op één plaats op die manier on-
derzocht. De rest van de karteringen gebeurde van uit de boot, via het Gat van de Slek, de Vlooiensloot 
of het Gat van de Turfzak. 

In totaal werden 10 wilgentaxa aangetroffen. Het zijn zonder uitzondering griendrelicten.

Schietwilg is de absolute dominant. Kraakwilg variëteit fragilis, Kraakwilg variëteit russeliana, Schiet- x 
Kraakwilg en Schiet- x Kraakwilg variëteit basfordiana forma sanguinea (Belgisch rood; 1 exemplaar 
in Doktershoek) zijn de andere boomvormige wilgen van de hoepgriend. Struikvormige griendwilgen 
(bandgriend) komen er nog amper voor in het eigenlijke bos, maar aan de randen met het water zijn 
Duitse dot kloon Gewone kletters en Katwilg nog geregeld aanwezig. Het is niet goed meer na te gaan 
of ze daar ooit geplant waren dan wel vegetatief aangespoeld en terug opgeschoten zijn. Bittere wilg 
subspecies lambertiana werd nog slechts met één exemplaartje aangetroffen en al bijna even zeldzaam 
zijn de relicten van Amandelwilg kloon Zwarte driebast, Schiet- x Kraakwilg variëteit basfordiana, of Kat- 
x Amandelwilg variëteit undulata. 

In het nu al circa 70 jaar lang verwilderde hoepgriend werd een vegetatieopname gemaakt, waarvoor 
we verwijzen naar opname 17 in de vegetatietabel.

Bevervraat aan Schietwilg in Keizersdijk. Foto Arnout  Zwaenepoel, september 2012.
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2.1.38. KEIZERSGULDENWAARD (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Uit de verpachtingsaankondigingen van griend-, rietland en biesgorspercelen in de Keizersguldenwaard 
(Steurgat, ’t Kooike, Bandijk) in 1902, voor de duur van 20 jaar, vernemen we dat de grienden er uit 
“rood, grauw en bitterband” bestaan.

Tegenwoordig is dit gebied helemaal bouwland waar anno 2012 ook weer volop gegraven wordt in het 
kader van de ontpoldering van de Noordwaard.

 J Wilgenonderzoek
Het in 2012 pas vergraven gebied wordt nog hetzelfde jaar volop gekoloniseerd door Schietwilg en Kat-
wilg, die ongetwijfeld vanuit het Steurgat hier komen overgewaaid.

2.1.39. KIEVITSWAARD (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
De Kievitswaard telde volgens de kadastrale gegevens van 1832 48 percelen, waarvan 13 griendperce-
len, 31 hooilanden, 3 rietgorzen en 1 weiland.

 J Wilgenonderzoek
De Kievitswaard is anno 2012 (nog) grotendeels akkerland, alhoewel er ook al pas vergraven delen 
voorkomen. We karteerden de rand van het gebied, grenzend aan de Nieuwe Merwede, waar nog een 
smalle strook buitendijkse, open grienden voorkomen.

In totaal werden 12 wilgentaxa aangetroffen, allemaal griendtaxa.

De dominante soort is Schietwilg. In deze hoepgriend komen echter ook andere boomvormige wilgen 
voor, zoals Kraakwilg variëteit fragilis, Kraakwilg variëteit russeliana, Schiet- x Kraakwilg en Schiet- x 
Kraakwilg variëteit caerulea. 

Aan de randen van de hoepgrienden of bij kleine rietgorsrelictjes staan bandwilgen, waaronder Aman-
delwilg, Amandelwilg Zwarte driebast, Duitse dot kloon Gewone kletters, Katwilg, Kat- x Grauwe wilg, 
Kat- x Amandelwilg variëteit behaarde twijg, en Schmidtstam (Kat- x Bittere x Amandelwilg)., 

2.1.40. KIKVORSPOLDER: zie Otterpolder (Sliedrechtse Biesbosch)

2.1.41. KLEINE NIEUWE DOMBOS (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Kleine Nieuwe Dombos was nog een mooi griend in 1950, met onder meer Groot heksenkruid en Gewo-
ne vogelmelk. Het stond er nog niet in 1850 (interviews met Ies Zonneveld 8 mei en 18 oktober 2012).
Kleine Nieuwe Dombos werd verworven door Staatsbosbeheer in de jaren 1959-1961 (Interview en 
schriftelijke mededeling Dick Veenhuizen, resp. 18 en 22 oktober 2012; Veenhuizen 2008).

Staatbosbeheer besteedt een stuk Kleine Nieuwe Dombos uit aan een privaat beheerder om het verder 
te laten hakken. Dat moet in opdracht van Rijkswaterstaat omwille van de doorstroming. Een klein stukje 
mag echter niet gehakt worden, omdat er een beverburcht voorkomt (interview met Dirk Fey, 18 oktober 
2012).

 J Wilgenonderzoek
Kleine Nieuwe Dombos werd bemonsterd vanaf de boot vanop de Bergse Maas en vanaf de Donge. 
Langs de Bergse Maas werd ook even op de oever zelf gekarteerd.
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In totaal werden 13 wilgentaxa aangetroffen.

De grootste verrassing was een exemplaar Geoorde wilg (Salix aurita). Dit wilgje prefereert in principe 
zure zand of zure venige bodems. In een rivierengebied is het dan ook verre van een alledaagse ver-
schijning. Er werd een takje als bewijsmateriaal ingezameld voor het herbarium. Ook Boswilg, Grauwe 
wilg en Grauwe x Geoorde wilg werden op deze plaats waargenomen. Dat zijn evenmin courante wil-
gentaxa in het centrum van de Biesbosch. Ze hebben geen verband met de voormalige grienden op die 
plaats. Het zijn vermoedelijke spontane kolonisaties.

De overige wilgen behoren tot het klassieke spectrum van boomvormig hoepgriend, met dominante 
Schietwilg en verder Kraakwilg variëteit fragilis, Kraakwilg variëteit russeliana en Schiet- x Kraakwilg 
als boomvormige wilgen, Amandelwilg (van niet nader te bepalen cultuurvariëteit), Amandelwilg kloon 
Zwarte driebast, Bittere wilg subspecies lambertiana, Duitse dot kloon Gewone kletters, Katwilg, Katwilg 
x Amandelwilg variëteit undulata (grote groep in rietgors) en ‘Schmidstam’ (Kat- x Bittere x Amandelwilg) 
als struikvormige wilgen.

Andere houtige soorten op deze plaats waren onder meer Canadapopulier, Gewone es, Gewone es-
doorn en Gewone vlier. 

Schietwilgengriend op Kleine Nieuwe Dombos. Foto Arnout  Zwaenepoel, september 2012.

2.1.42. KOEKPLAAT (Dordtse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Van Jeveren (1990) beschrijft de aanplant van Zwarte els op Koekplaat eind de jaren 1980.

 J Wilgenonderzoek
Niet geïnventariseerd.
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2.1.43. KOP VAN ’T LAND (Dordtse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Kop van ’t Land ligt tegen de Nieuwe Merwede en op de grens tussen de Dordtse en de Sliedrechtse 
Biesbosch. Voor de historiek van het gebied verwijzen we dan ook naar de Nieuwe Merwede. Kop van ’t 
Land is ook de plaats waar een veerdienst tussen de Hollandse en de Brabantse Biesbosch voorkomt. 
Kop van ’t Land bestaat voor het grootste gedeelte uit akkerland. Langs de Nieuwe Merwede liggen nog 
open grienden en rietgorzen. 

 J Wilgenonderzoek
De oevers van de Nieuwe Merwede herbergen op deze plaats vooral door Schietwilg gedomineerde 
hoepgrienden, meestal niet meer beheerd, maar lokaal ook nog in uitbating.

Er werden 11 verschillende wilgentaxa aangetroffen.

Schietwilg is het dominante boomvormige taxon. Andere boomvormige wilgen zijn onder meer Kraak-
wilg variëteit fragilis (hoge knotten) en Schiet- x Kraakwilg.

Vooral rond de voormalige rietgorzen komt nog struikvormig bandgriend voor met onder meer Aman-
delwilg, Amandelwilg cf. variëteit Groene tweebast, Amandelwilg kloon Zwarte driebast, Duitse dot 
kloon Gewone kletters, Katwilg, Kat- x Amandelwilg kloon undulata en ‘Schmidstam’ (Kat- x Bittere x 
Amandelwilg).

In de rietgorzen is ook spontane Grauwe wilg beland. 

In zowel de grienden als de rietgorzen komt nog vrij veel spindotter voor.

Andere houtige soorten zijn vaak recente aanplant, maar soms ook oudere heggen onderaan de Zeedijk, 
met onder meer Dauwbraam, Eénstijlige meidoorn, (Europese) vogelkers, Gelderse roos, Gewone 
es, Gewone esdoorn, Hondsroos, Kardinaalsmuts, Paardenkastanje, Rubus armeniaca, Tweestijlige 
meidoorn, Zwarte bes en Zwarte populier (20 m hoog, stamomtrek 2 m).

Door de rupsen van Wilgenstippelmot (Yponomeuta rorella) aangetaste Schietwilg op Kop van ’t Land. Foto 
Arnout  Zwaenepoel, juli 2012.
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Bloeiende mannelijke Grauwe wilg in een verwilderd rietgors tussen de Ottersluis en de Nieuwe Merwede, bij Kop 
van ’t Land. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.

Bloeiende mannelijke Salix x multinervis in een verwilderd rietgors tussen de Ottersluis en de Nieuwe Merwede, 
bij Kop van ’t Land. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.
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Bloeiende vrouwelijke Salix x multinervis in een verwilderd rietgors tussen de Ottersluis en de Nieuwe Merwede, 
bij Kop van ’t Land. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.

Nog onderhouden Schietwilggriend bij de Oosthaven, nabij Kop van ’t Land. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2013.
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Dikke omgevallen Amandelwilg, met stamomtrek 120 cm, bij de Oosthaven nabij Kop van ’t Land. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, juni 2013.
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2.1.44. KORNSE BOEZEM (Brabantse Biesbosch, buiten nationaal 
Park)

 J Voorgeschiedenis
De Kornsedijk werd al aangelegd in 1461.

Volgens Ies Zonneveld is De Kornsche Boezem bij Korn (nabij Dussen), ten oosten van de Biesbosch 
wellicht één van de alleroudste griendrelicten van de Biesboschomgeving. Er komt onder meer nog 
steeds Salix purpurea voor. Ies verwijst naar het boek ‘Niet dan water ende wolcken’ dat deze plaats 
ook herhaaldelijk vermeldt (interview met Ies Zonneveld 8 mei 2012).

Uit de persoonlijke briefwisseling van rijkslandbouwconsulent Tuinzing vernemen we dat er niet alleen 
in de Pannekoek bij het Biesboschmuseum, maar ook in de Kornse Boezem een salicetum geplant 
was, dat bovendien eerder moet zijn aangelegd. In een brief van Tutein Nolthenius (1975) vernemen 
we immers dat er een salicetum is in de Kornse Boezem, alsook één op de Essenplaat en dat men er 
aan denkt een salicetum op te richten bij het Biesboschmuseum. Een plan met alle taxa bevindt zich 
nog in het Biesboschmuseum (zie hieronder). De lijst is erg analoog aan deze van het salicetum van het 
Biesboschmuseum in De Pannekoek, maar bij verschillende taxa staat nog de herkomst vermeld, wat 
in De Pannekoek niet altijd het geval is. Helaas verdween dit salicetum volledig bij een herinrichting van 
de Kornse boezem. Volgens medewerkers van Staatsbosbeheer werd het volledig vergraven. Bij een 
bezoek vonden we evenmin nog sporen terug van dit salicetum. Het heeft dus weinig zin in detail alle 
taxa te bespreken. Wél is het interessant de herkomst van enkele taxa te vermelden, omdat dit wellicht 
aanvullend is voor de herkomst van bepaalde taxa die nog in het salicetum van de Pannekoek staan. Bij 
de Laurierwilg (Salix pentandra) staat “Hortus Amsterdam” vermeld met een vraagteken. Bij de Egypti-
sche wilg (Salix medemii) staat “Kew gardens” vermeld. Bij de vrouwelijke Amandelwilg (Salix triandra) 
kloon Hengelaars grauw staat in handschrift bij genoteerd: “Het is helaas geen Hengelaars grauw! Wat 
het wél is kan ik niet zeggen!” Dit doet meteen ook twijfels rijzen bij de identiteit van het Hengelaars 
grauw in het salicetum van de Biesbosch. De Katwilg (Salix viminalis) Groene daggelder zou mannelijk 
zijn en uit Utrecht afkomstig. De Stam 65 van Schmidt zou vrouwelijk zijn en uit Duitsland (Silezië, Prui-
sen) afkomstig. (Da t geslacht bleek bij eigen onderzoek niet correct!). Bij Salix cordata purpurascens 
heeft Tuinzing (?) cordata geschrapt en vervangen door rigida purpurascens. De kloon staat aangeduid 
als mannelijk en afkomstig uit de Kew gardens.
Voormalig staatsbosbeheerder Dick Veen maakte de aanleg van het salicetum in de Kornse Boezem 
nog zelf mee. Hij herinnert zich de aanplant in 1967-1968. Hij nam daartoe zelf het initiatief, samen 
met zijn collega J. Entrop, omdat hij bang was dat verschillende wilgensoorten zouden verdwijnen. 
Rijksgriendenconsulent Tuinzing zorgde voor het meeste materiaal, dat hij uit diverse nationale en in-
ternationale collecties haalde. De griendwerkers Pelikaan (Pellekaan?), die de grienden beheerden in 
de Kornse Boezem, hielpen met de aanplant, op een hoger gelegen kade, onder toezicht van Tuinzing. 
Sommige wilgen groeiden niet goed, omdat de bodem in de Kornse Boezem te venig was. In 1980 werd 
het salicetum van de Kornse Boezem opgeruimd, niet vooraleer het materiaal echter verhuisd werd naar 
het nieuwe salicetum in De Pannekoek, bij het Biesboschmuseum. Daar was het vooral Den Tuinder, de 
initiatiefnemer van het Biesboschmuseum, die bij de aanleg van het salicetum betrokken was (interview 
met Dick Veenhuizen, 18 oktober 2012; schriftelijke mededeling Dick Veenhuizen, 22 oktober 2012 ).
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 Bittere wilg subspecies lambertiana in de Kornse Boezem. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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 J Wilgenonderzoek
De Kornse Boezem werd te voet gekarteerd. Ondanks dat het salicetum op die plaats verdween werden 
er toch nog 15 wilgentaxa aangetroffen.

Als boomvormige wilgen troffen we Schietwilg, Kraakwilg variëteit fragilis, Kraakwilg variëteit russeliana 
Schietwilg x Kraakwilg en Schietwilg x Kraakwilg variëteit caerulea aan. Eén exemplaar Kraakwilg vari-
eteit fragilis was een duidelijke bakenboom.

Rond de rietgorzen staat vooral bandwilg, met volgende taxa: Amandelwilg (donkere bast, maar géén 
Zwarte driebast), Amandelwilg cf. Gele tweebast (met roest Melampsora amygdalinae op de vrouwelijke 
katjes), Amandelwilg Zwarte driebast, Bittere wilg subspecies lambertiana, Duitse dot kloon Gewone 
kletters, Katwilg (met erg licht gekleurde twijgen), Kat- x Amandelwilg variëteit undulata, Kat- x Grauwe 
wilg, 

Behalve de grindwilgen komen in het gebied ook nog spontane Boswilg en Grauwe wilg voor. 

Van de lijnvormige griendaanplantingen rond een rietgors, met Bittere wilg als dominante soort werden 
twee vegetatie-opnamen gemaakt. We verwijzen daarvoor naar opname 6 en opname 7 in de vegeta-
tietabel.

De Kornse Boezem ligt niet in het Nationaal Park van de Biesbosch, maar werd om twee expliciete re-
denen bij het onderzoek betrokken. Enerzijds hoopten we relicten van het salicetum terug te vinden. Dat 
bleek tevergeefs. Anderzijds hoopten we hier kenmerken aan te treffen van de alleroudste grienden die 
in en rond de Biesbosch voorkomen. Uit het aangetroffen spectrum blijkt dat hier evengoed als elders in 
de Biesbosch een mix voorkomt van wilgen die tot het oude spectrum behoren (Schietwilg, Kraakwilg, 
Schiet- x Kraakwilg, Amandelwilg, Bittere wilg, Katwilg), maar evengoed taxa die hier vermoedelijk ten 
vroegste in de 19de eeuw belandden (Kraakwilg variëteit russeliana, Kat- x Amandelwilg variëteit undu-
lata) of zelfs pas in de 20ste eeuw (Amandelwilg kloon Zwarte driebast, Schiet- Kraakwilg variëteit caeru-
lea, Duitse dot). Er valt dus niet zoiets als ‘oude grienden’ en ‘nieuwe grienden’ te onderscheiden, maar 
wél een griend dat de sporen draagt van verschillende eeuwen introducties van telkens nieuwe taxa. 

2.1.45. KORT EN LANG AMBACHT (Sliedrechtse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Na de Elisabethsvloed van 1421 ontstaan in de Zuidhollandse Waard geleidelijk aan opnieuw aanzan-
dingen en opwassen, het eerst ter plaatse van het Vroegere Kort- en Lang Ambacht. In 1531 heeft de 
stad Dordrecht plannen om de Grote Hel (de latere Nieuwe Merwede) af te dammen met het oog op ver-
dere landwinst. Zij krijgt daarbij zwaar protest van Gorinchem en het land van Arkel die gevaar vrezen 
voor hun dijken. Dordrecht ziet daardoor af van de afdamming maar laat toch de killen in het Kort- en 
Lang Ambacht met paalwerken stoppen. In 1720 is Kort en lang Ambacht al omkaad (Van Hofwegen 
1965). 

Kort en Lang Ambacht was tot 1936 een hooipolder. In 1937 zorgde een drainage ervoor dat de gras-
landen konden omgezet worden in akkers. In 1953 overstroomde de polder, maar daarna werden de 
akkers weer hersteld. Na het hoogwater van 1995 was er veel klei nodig om de dijken op te hogen en 
werd de polder afgegraven (Neefjes 2008).

De bijna-ramp van 1993/1995 maakten het noodzakelijk dat veel dijken versterkt en verhoogd moesten 
worden. Daarvoor was veel klei en zand nodig. Op grond van de Deltawet Grote Rivieren werden de 
polders Aart Eloyenbosch/Jonge Janswaard, Kort en Lang Ambacht/Ruigten bezuiden de Perenboom, 
Maltha en Spieringpolders aangekocht, ontgrond en als natuurontwikkelingsgebied ingericht, met ook 
daarbij een belangrijke functie als waterberging/doorstroomgebied ten behoeve van de waterveiligheid. 
Ook van deze gebieden (zo’n 500 ha) werd Staatsbosbeheer de beheerder (Veenhuizen 2008). 
Het natuurontwikkelingsproject Kort en Lang Ambacht dateert van 1997: 200 ha worden verlaagd (Slui-
ter 2008).
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 J Wilgenonderzoek
Kort en Lang Ambacht werd uitsluitend vanaf de Zoetemelkskil, van op de boot gekarteerd. Het aan-
getroffen spectrum is daardoor wellicht onvolledig. Langs de oevers staan de klassiekers: Schietwilg, 
Kraakwilg var. russeliana, Duitse dot, Katwilg, …  

Takgallen op Duitse dot kloon Gewone kletters op de oevers van de Zoetemelkskil in de Sliedrechtse Biesbosch. 
Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.
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2.1.46. DE KROON EN DE ZALM (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Ter Beke & Rombouts (1972) beschrijven de vegetatie in “de Els” het struweelbosje dat de Polders 
De Kroon en De Zalm scheidt, na een ruilverkaveling in de periode 1968-1975. Dit bosje is door de 
ruilverkaveling sterk beïnvloed, op zijn minst door de gewijzigde waterstand in het Gat van Lijnoorden, 
maar ook door intense landbouwinvloed. Het bosje wordt beschreven als een grauwe wilgenbos, een 
niet gekapt zwarte elzenbos en een gekapt Zwarte elzenbos. Als wilgen worden Schiet- en Grauwe wilg 
vermeld. 

Voormalig beheerder van de Biesbosch Dick Veenhuizen geeft nadere toelichting bij de uitgevoerde 
beplantingen: “De beplanting van Ruilverkaveling Noordwaard is aangelegd tussen 1972 en 1975. 
Het werd geregeld in opdracht van de ruilverkavelingscommissie door de toenmalige afdeling Land
schapsbouw van Staatsbosbeheer. Van mijn oud collega begreep ik dat de keuze van de beplanting in 
nauw overleg plaatsvond met W. Thijssen, dezelfde persoon die ook de beplanting op de spaarbekkens 
verzorgde. Ze gingen uit van inheems materiaal, afkomstig van Nederlandse kwekers. Hij kon geen 
soortnamen meer noemen. Maar misschien zit er nog wel materiaal over de RVK Noordwaard in het 
Biesboschmuseum. Maar ook het Kroondomein heeft in die periode zelf bosjes laten aanleggen t.b.v. de 
jacht. Die keken minder nauw naar de herkomst. En het bosje in de Kroon en de Zalm met de grote wilg 
was indertijd eigendom van kroondomein” (schriftelijke mededeling Dick Veenhuizen, 22 oktober 2012).  

 J Wilgenonderzoek
Polder De Kroon en De Zalm is een uitgesproken landbouwgebied, dat de duidelijke sporen draagt 
van de ruilverkaveling Noordwaard en Altena-West in de periode 1968-1975. Het gebied werd te voet 
gekarteerd.

In totaal werden 11 wilgentaxa aangetroffen.

De interessantste wilg is een solitaire Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea. Het is de dikste knotwilg die 
we in de Biesbosch aantroffen. De stamomtrek bedraagt circa 7 m. De boom is ongeveer 20 m hoog en 
de kruin is 23 m breed. De boom is in meer dan één opzicht intrigerend. 

Het is hoegenaamd niet zeker dat de stamomtrek recht evenredig is met de ouderdom van de boom. 
Het is zelfs best mogelijk dat dit eigenlijk een hakhoutstoof is, waarvan verschillende telgen zodanig met 
elkaar vergroeid zijn dat ze nu één stam lijken. In dat geval kan de boom veel jonger zijn dan ze op het 
eerste zicht lijkt. 

Verder is het ook nuttig even bij de determinatie stil te staan. Salix x rubens variëteit caerulea is een zeer 
sterk op Schietwilg lijkend taxon, waarvan de bladeren echter te breed zijn, als enige essentieel afwij-
kend kenmerk. In praktijk betekent dat, dat de bladeren gemiddeld meer dan 1,5 cm breed zijn (Meikle 
1984). Dit wordt door verschillende auteurs beschouwd als het gevolg van een kruising met Kraakwilg. 
Andere auteurs beschrijven het taxon echter als Salix alba variëteit caerulea. In dat geval is de soortom-
schrijving van Schietwilg gewoon breder en mogen de blaadjes een stuk breder zijn. Genetisch onder-
zoek lijkt de aanhangers van Salix x rubens variëteit caerulea gelijk te geven, maar het gaat in dat geval 
om Engels materiaal dat daar als de ‘Cricket bat willow’ benoemd wordt. Blijkbaar is die Cricket bat wil-
low in Engeland echter geen duidelijke kloon, maar een frequent voorkomende kruising, met genetisch 
verschillende individuen. Dat bemoeilijkt natuurlijk de zaak, zeker als we het dan nog over materiaal 
van het vasteland hebben. We weten dan Tuinzing Salix x rubens variëteit caerulea in de Biesbosch 
invoerde omstreeks 1938. Hij propageerde deze wilg als een goed hoepgriendtaxon. Als deze wilg echt 
een stam heeft van 7 m, dan is hij ouder dan het moment dat Tuinzing Salix x rubens caerulea introdu-
ceerde in de Biesbosch. Dan hebben we een extra motivatie om deze boom eens genetisch te gaan 
onderzoeken om de ware identiteit te achterhalen. Als de boom inderdaad een vergroeid, meerstammig 
exemplaar zou zijn, dan kan hij wél afstammen van door Tuinzing binnengebracht materiaal. 
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Hoe dan ook: de boom lag in een polder die zou vergraven worden. Dit onderzoek heeft er toe bijge-
dragen dat de boom bij het uitgraven van een nieuwe geul gespaard bleef. Het blijft een intrigerend 
exemplaar, waar best nog wat extra onderzoek op mag gebeuren.

De meest afwijkende wilg in deze polder bevond zich op de plaats van de pas afgebroken boerderij De 
Grote Zalm. De afbraak van deze boerderij kadert in de ontpoldering van dit gedeelte van de Biesbosch. 
Een grote Treurwilg (Salix sepulcralis variëteit chrysocoma) werd bij de afbraak gespaard. Uiteraard 
gaat het hier om een sierwilg en niet om een griendrelict.

De overige wilgen bevinden zich in vrij brede lijnvormige stroken langs de Galeiweg, de Boomgatweg 
en de Kroonweg. Dit zijn 5 à 20 m brede aanplantingen uit de tijd van de ruilverkaveling. Mogelijk zijn 
de voorheen aanwezige wilgen gespaard en ook nog aanwezig, maar de meeste wilgen op deze plaat-
sen, moeten ongetwijfeld als aanplant van aangevoerd plantmateriaal beschouwd worden. Drie mooie 
opgaande exemplaren Kraakwilg variëteit fragilis behoren misschien nog wel tot de oorspronkelijke be-
groeiing. Van Katwilg is het onduidelijk of die al dan niet op dat moment geplant zou zijn. De Schietwilg, 
Grauwe wilg, Rossige wilg, Grauwe x Rossige wilg (Salix x guinieri), Bittere wilg subspecies lamberti
ana, Bos- x Grauwe wilg (Salix x reichardtii), Geoorde x Rossige wilg (Salix x charrieri) en Amandelwilg 
zijn ongetwijfeld aanplant. De Bittere wilg wijkt morfologisch af van de griendwilg Bittere wilgen in de rest 
van de Biesbosch (grotere planten, grotere bladeren, latere bloei). De overige taxa zijn waarschijnlijk 
massaal klonaal gestekt, wat nog steeds uit het aspect blijkt. Grauwe x Boswilg of Geoorde x Rossige 
wilg bijvoorbeeld, zijn geen taxa die men uit zichzelf in een grote populatie ziet verschijnen. Ondanks 
gerichte navraag is het niet echt duidelijk waar dit materiaal vandaan komt. Wél is duidelijk dat het ge-
suggereerd werd door biologen die voorafgaand aan de ruilverkaveling een beplantingsplan uitwerkten. 
Die vonden wilgen best aansluiten bij de sfeer van de Biesbosch met zijn griendverleden. Dat Grauwe 
wilg, Boswilg en hun kruisingen niet tot dat spectrum behoorden bleek niet echt een bezwaar. Evenmin 
werd het materiaal uit de Biesbosch zelf geoogst, wat toch ook vrij logisch zou zijn geweest. Vermoe-
delijk zijn deze aanplanten momenteel de belangrijkste leveranciers van de Grauwe wilgen, Boswilgen 
etc. in de pas vergraven delen van de recente ontpoldering.

Vermelden we nog een exemplaar Bos- x Katwilg bij het Gemaal Boomgat. Deze spontane kruising is in 
de Biesbosch bepaald zeldzaam.
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De vier auteurs bij de dikste wilg van de Biesbosch, een Salix x rubens var. caerulea in Polder de Kroon en de 
Zalm. Foto’s Arnout  Zwaenepoel, juni 2013.

2.1.47. KRUIDVLAAI: zie Keizersdijk (Brabantse Biesbosch)

2.1.48. LANGE PLAAT (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Polder Lange Plaat was circa 1940 nog akkerland (mondelinge mededeling Jacques Van der Neut). Het 
natuurontwikkelingsproject in Polder Lange Plaat dateert van 2001. Samen met Noorderplaat gaat het 
om de creatie van 86 ha bergingsgebied. Deze polder wordt in de winter plas-dras gezet in functie van 
de overwinterende ganzen.

 J Wilgenonderzoek
Polder Lange Plaat is een begrazingsblok dat begraasd wordt door Schotse Hooglanders. Het gebied 
is omgeven door goed begaanbare kaden. De kartering gebeurde eerst te voet, van op deze kaden en 
daarna aanvullend van uit de boot via Keesjes Killeke en het Gat van de Kerksloot. Binnen de kaden 
komen amper wilgen voor. Buiten de kaden, op het ‘voorland’ komen wél verwilderde grienden voor.
In totaal werden 8 wilgentaxa aangetroffen. 

Als boomvormige wilgen troffen we Schietwilg (knotten, 2 m omtrek), Kraakwilg variëteit fragilis, Kraak-
wilg variëteit russeliana en Schiet- x Kraakwilg aan. De struikvormige wilgen waren Duitse dot kloon 
Gewone kletters (bij een rietgors), Katwilg (ook enkele exemplaren binnendijks), Kat- x Amandelwilg 
variëteit undulata en ‘Schmidstam (Kat- x Bittere x Amandelwilg). 

Een Schietwilg was opvallend begroeid met Zwavelzwam (Laetiporus sulphureus).
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In de kruidlaag van het begrazingsblok werden enkele meer bijzondere soorten waargenomen zoals 
Beekpunge, Blauw glidkruid, Knikkend tandzaad, Poelruit, Rivierkruiskruid, Watermuur, Water- x Ak-
kermunt en Wilde bertram.

SchietwilgenKraakwilgen bestand op het ‘voorland’ van Polder Lange Plaat. Foto Jacques van der Neut, 
 september 2012.

Wilgendeterminatie op het ‘voorland’ van Polder Lange Plaat. Foto Jacques van der Neut, september 2012.
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2.1.49. LEPELAAR: zie De Plomp (Brabantse Biesbosch)

2.1.50. LOUSA- EN CANNEMANSPOLDER (Dordtse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Deze polder is in hoofdzaak een landbouwpolder, tussen de bebouwing van Dordrecht en het Zuid-
Maartensgat-Noorderdiep. Rond de Prinsenheuvel en langs de dijk rest nog wat wilgenbegroeiing. De 
beplanting langs de Zanddijk ten westen van de Louisapolder staat al op een kaart uit 1808. Over de 
aard van de beplanting zelf wordt echter niets vermeld.

 J Wilgenonderzoek
Deze polder werd te voet gekarteerd vanaf de weg en van op de dijk. Er werden 7 wilgentaxa genoteerd.
Er werden vier wilgentaxa aangetroffen, nabij de Prinsenheuvel, vermoedelijk rond een voormalige 
huisplaats. Schietwilg is er dominant. Het doorgeschoten lage hakhout doet een relict van klein hoep-
griendje vermoeden. Verder staan in de buurt ook nog Katwilg, Schiet- x Kraakwilg variëteit basfordiana 
forma sanguinea (Belgisch rood), een vermoedelijk spontane Grauwe wilg en Grauwe x Geoorde wilg.
Langs de dijk komen heel wat rietgorzen en verwilderde hoepgrienden voor. In deze grienden is Schiet-
wilg dominant. Ook Kraakwilg variëteit fragilis is er nog vrij algemeen voorkomend. Bij de rietgorzen 
staan relicten van bandwilg om het riet te binden. In volgorde van algemeenheid troffen we Katwilg, 
Kat- x Amandelwilg kloon undulata, Duitse dot kloon Gewone kletters en Amandelwilg (niet nader te 
bepalen cultuurvariëteit) aan. Op de Zanddijk langs de Sluiskil en op de Louisapolderse dijk staan rijen 
oude knotwilgen, Schietwilgen, waarvan enkele met een stamomvang van ca. vier meter. De bomen op 
de Louisapolderse dijk zijn deels met herbiciden bespoten.

2.1.51. MALTHA (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Een foto in Zonneveld (2000) kleurbijlage 4 toont Polder Maltha in 1983 nog grotendeels in landbouw-
gebruik, met alleen wat bomen rond de boerderijen en wilgen tussen de kade en het water. In het zelfde 
werk komt op p. 199 echter ook al een foto voor van de al ontgraven polder Maltha. Deze laatste foto, 
gemaakt tijdens de kleiwinning en vergraving, dateert van 1977.

Polder Maltha, anno 1983 nog in landbouwgebruik. Foto overgenomen uit Zonneveld (2000). 
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Polder Maltha, anno 1977, tijdens de kleiwinning en vergraving. Foto overgenomen uit Zonneveld (2000).

De bijna-ramp van 1993/1995 maakten het noodzakelijk dat veel dijken versterkt en verhoogd moesten 
worden. Daarvoor was veel klei en zand nodig. Op grond van de Deltawet Grote Rivieren werden de 
polders Aart Eloyenbosch/Jonge Janswaard, Kort en Lang Ambacht/Ruigten bezuiden de Perenboom, 
Maltha en Spieringpolders aangekocht, ontgrond en als natuurontwikkelingsgebied ingericht, met ook 
daarbij een belangrijke functie als waterberging/doorstroomgebied ten behoeve van de waterveiligheid. 
Ook van deze gebieden (zo’n 500 ha) werd Staatsbosbeheer de beheerder (Veenhuizen 2008). 

Het natuurontwikkelingsproject in Polder Maltha dateert van 1996 (Sluiter 2008).

Ies Zonneveld herinnerde zich ‘Belgisch geel’ van Maltha (interview met Ies Zonneveld 8 mei 2012).

Rond het boswachtershuis op Polder Maltha staat een beplanting die van dezelfde tijd dateert en de-
zelfde herkomst heeft als de beplantingen van de spaarbekkens De Gijster, Honderd en Dertig en Pe-
trusplaat (interview met Dick Veenhuizen, 18 oktober 2012).

 J Wilgenonderzoek
Polder Maltha werd te voet geïnventariseerd via de kade die bereikbaar is vanaf de ingang aan de 
Reugtweg-Noorderklipweg. In totaal werden 17 verschillende wilgentaxa aangetroffen. Die grote soor-
tenrijkdom is te wijten aan een combinatie van relicten van voormalige griendwilgen, recente aanplant 
van wilgen en spontane kolonisatie van vergraven terrein door andere wilgen.

Als boomvormige wilgen troffen we Schietwilg, Kraakwilg variëteit fragilis, Kraakwilg variëteit russeliana 
en Schiet- x Kraakwilg aan. Het Belgisch geel dat Ies Zonneveld zich van Maltha herinnerde vonden 
we niet meer terug. Mogelijk verdween dit exemplaar bij de herinrichting tot natuurontwikkelingsgebied.

Bij een kijkhut was een duidelijke tamelijk recente aanplant aanwezig van Bittere wilg subspecies lam
bertiana. Het gaat hier om dezelfde afwijkende Bittere wilg die we ook langs de Bandijk of bij de ruilver-
kavelde Polder De Kroon en de Zalm aantroffen. Dit is niet dezelfde Bittere wilg die als griend gebruikt 
werd in de Biesbosch.



145w v i  |  a p r  ' 1 4  |  w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h

Struikvormige wilgen die als griendrelicten kunnen beschouwd worden zijn onder meer Amandelwilg cf. 
Groene tweebast, Katwilg, Duitse dot kloon Gewone kletters, Kat- x Amandelwilg variëteit undulata en 
‘Schmidtstam’ (Kat- x Bittere x Amandelwilg). 

Een solitaire, volwassen Kat- x Grauwe wilg moet mogelijk als spontane kruising beschouwd worden.

Een strandje was recent gekoloniseerd door allerlei spontaan gekiemde wilgen. Naast zaailingen van 
griendwilgen of aangeplante wilgen komen hier ook wilgen voor die van verder afkomstig moeten zijn. 
Mogelijk zijn de aanplantingen van de ruilverkavelde Polder De Kroon en De Zalm de bron van dit ma-
teriaal, maar ook aanvoer met de wind van verderaf kan niet uitgesloten worden. Volgende taxa werden 
aangetroffen: Amandelwilg, Bittere wilg (subspecies lambertiana), Grauwe wilg, Grauwe x Rossige wilg 
(Salix x guinieri), Geoorde x Rossige wilg (Salix x charrieri), Grauwe x Geoorde wilg (Salix x multiner
vis), Katwilg, Kat- x Bittere wilg (Salix x rubra), Schietwilg en Schiet- x Kraakwilg (Salix x rubens). In de 
kruidlaag tussen die spontane wilgenopslag was Slijkgroen een opvallende soort.

Geoorde x Rossige wilg (Salix x charrieri) op Polder Maltha. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

Bij het huis van de boswachter op Maltha werd nog een heel erg kleinbladig, aangeplant exemplaar van 
Bittere wilg aangetroffen. Dit is de enige plaats waar we in de Biesbosch Salix purpurea subspecies 
purpurea zagen in plaats van de subspecies lambertiana. De blaadjes van dit taxon zijn ongeveer 3 cm 
lang en 0,5 cm breed.
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Kraakwilg (Salix fragilis var. fragilis) op Maltha. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

‘Leerteen’ of Salix fragilis var. russeliana op Maltha. Bemerk de opvallende groene kleur (geen blauwachtige blad
onderzijde), karakteristiek voor dit taxon. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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Spontane Bittere wilg subspecies lambertiana op de ontpolderde Polder Maltha. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 
2012.

2.1.52. MARIAPOLDER (Sliedrechtse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Natuurontwikkelingsproject in 1994: 24 ha wordt ingericht als bergingsgebied (Sluiter 2008). In 1994 
verwijderde Staatsbosbeheer de schotbalken uit de sleuven. Er werd geen gat of iets dergelijks gegra-
ven. Door het op- en afgaande water veranderde het graslandkarakter van de Mariapolder vrij snel in 
slik. Bovendien kregen sommige sloten weer een meanderend karakter (Van der Neut 1999).

 J Wilgenonderzoek
Mariapolder ligt helemaal omsloten door de Kikvors of Otterpolder. In de Mariapolder zelf komen geen 
wilgen voor. De wilgen op en buiten de kade die rond de Mariapolder ligt, zijn beschreven bij de Otter-
polder/Kikvorspolder.

2.1.53. (POLDER) MIDDELLAND

 J Voorgeschiedenis
Geen aparte gegevens.

 J Wilgenonderzoek
Polder Middelland werd eerst vanuit de boot gekarteerd vanop het Nauw van Paulus, Steurgat, Jep-
pegat. Nadien werd te voet een griendpad gevolgd rond een bandgriend met dominantie van Katwilg in 
het meest Zuidelijke gedeelte van Polder Middelland.

Vanaf de oever werd vooral door Schietwilg gedomineerd griend gekarteerd, waarbij ook af en toe wat 
Duitse dot kloon Gewone kletters en Katwilg werd waargenomen. Van op het land werd vastgesteld dat 
ook Kraakwilg variëteit fragilis, Kraakwilg variëteit russeliana en Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea af 
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en toe in deze Schietwilgengriend voorkomen. Bepaalde Schietwilgen zijn door Zadelzwam (Polyporus 
squamosus) aangetast.

Een groot deel van de rand van Polder Middelland is beplant met een loofhoutaanplant van Gewone es 
(dominant), Canadapopulier, Eénstijlige meidoorn, Europese vogelkers, Gelderse roos, Gewone vlier, 
Rode kornoelje, Zomereik en Zwarte els.

In het zuiden van de polder komt een griend voor met dominantie met van Katwilg en onderbroken door 
opgaande rijen Schietwilg. Dit is een ongewone aanblik in de Biesbosch en een recent ogende griend. 
Tussen de Katwilg komen nauwelijks andere wilgentaxa voor, met uitzondering van een zeldzame Kat- x 
Boswilg (Salix x smithiana) en af en toe een (discolore) Amandelwilg. Dit taxon werd in de hele Bies-
bosch zeer weinig aangetroffen. Het is vermoedelijk op die plaats een spontane kruising.

In de Katwilgengriend werd ook een vegetatieopname gemaakt, waarvoor we verwijzen naar de ve-
getatietabel, opname 9. De kruidlaag van deze griend werd gedomineerd door Moeraszegge (Carex 
acutiformis) en Groot springzaad (Impatiens nolitangere).

Ook in een hoepgrind met Schietwilg-dominantie werd een opname gemaakt, waarvoor we verwijzen 
naar de vegetatietabel, opname 10. Deze griend werd in de kruidlaag gedomineerd door Reuzenbalse-
mien en Grote brandnetel.

Zadelzwam (Polyporus squamosus) op Schietwilg, Polder Middelland. Foto’s Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

De weekschildkever Malthinus scriptus op Grauwe wilg in Polder Middelland. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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Zeldzaam beeld van een homogeen Katwilgengriend op Polder Middelland. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

2.1.54. MOORDPLAAT (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
De Werkendamse griendbaronnen Gerardus van Houweninge en Johannes van den Boogaard kopen 
in 1813 de Moordplaat. Deze bestaat op dat moment nog uit water, bekaad weiland, biezen- en rietpla-
ten. Er zijn nog geen grienden aanwezig. In 1833 zijn wél al enkele tientallen ha grienden aangeplant 
(Westerhout 1996). 

Het grootste gedeelte van de Moordplaat was tot recent landbouwgrond (interview met Dick Veenhui-
zen, 18 oktober 2012).

De voormalige Biesboschpolders Turfzakken, Kwestieus, lepelaar, Plomp en Moordplaat zouden in het 
verleden gebruikt worden voor de aanleg van het vierde spaarbekken ‘Zuiderklip’. Ontwikkelingen in de 
waterlevering en in de waterzuivering zorgden ervoor dat de aanleg niet meer nodig was. In 1999 kreeg 
Staatsbosbeheer als nieuwe beheerder de opdracht om het gebied (311 ha) als natuurontwikkelings-
gebied te gaan beheren, daarbij duidelijk rekening houdend met de functie van doorstroomgebied in 
verband met de waterveiligheid bovenstrooms (Veenhuizen 2008).

 J Wilgenonderzoek
De Moordplaat werd te voet gekarteerd op het ontpolderde gedeelte en vanaf de boot via de Palingsloot 
en het Nauw van Paulus-Steurgat. Net zoals bij Polder Maltha troffen we hier een verzameling aan van 
griendwilgrelicten en spontaan gekiemde wilgen. In totaal vonden we 17 verschillende wilgentaxa.

Als griendrelicten troffen we onder meer Amandelwilg (van onbepaalde cultuurvariëteit), Amandelwilg 
cf. Groene tweebast, Amandelwilg kloon Zwarte driebast (bij een rietgors), Duitse dot kloon Gewone 
kletters, Katwilg, Kat- x Amandelwilg variëteit undulata, Kraakwilg variëteit fragilis, Kraakwilg variëteit 
russeliana, Schietwilg (dominant) en Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea aan.

Op de rand van een dijk met het ontpolderde gebied komt een zeer lange aanplant van Bittere wilg 
subspecies lambertiana voor. Het is niet geheel duidelijk of dit een griendrelict is, dan wel een aanplant 
van latere datum.
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Als spontane zaailingen op recent vergraven grond vonden we Amandelwilg, Bittere wilg, Boswilg, Bos- 
x Grauwe wilg (Salix x reichardtii), Grauwe x Rossige wilg (Salix x guinieri), Katwilg, Kat- x Grauwe wilg 
(Salix x holosericea), Rossige wilg, Schietwilg en Schiet- x Kraakwilg. 

Van deze pioniersvegetatie werd ook een vegetatie-opname gemaakt, waarvoor we verwijzen naar de 
vegetatietabel opname 13. Het gaat om een bijzonder soortenrijke vegetatie met meer dan 50 soorten.

Aanplant van Bittere wilg langs een dijk op de Moordplaat. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

2.1.55. NERZIEN PLAATJE (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Uit de verpachtingsaankondigingen van griend-, rietland en biesgorspercelen op Nerzienplaatje in 1902, 
voor de duur van 20 jaar, vernemen we dat de grienden er uit “rood, grauw en bitterband” bestaan.

Ter Beke & Rombouts (1972) bespreken kort het rietgors van Nerzien Plaatje. Voor de afsluiting van 
het getij (1970) werd het riet hier 4 m hoog. Anno 1972 nog slechts 2,5 m. In maart 1971 brandde het 
rietgors af, waardoor het riet er zuiverder bijstond dan in de niet afgebrande delen waar Grote brandne-
tel, Haagwinde en Harig wilgenroosje frequenter voorkwamen. Bij de grienden wordt enkel Duitse dot 
genoemd. 

Staatsbosbeheer verwierf Nerzienplaatje op 9 april 1959 (Veenhuizen 2008).

 J Wilgenonderzoek
Nerzien Plaatje werd eerst vanaf de boot gekarteerd door rond het eiland te varen. Een groot deel van 
het eiland bestaat nog uit verwaarloosde rietgorzen. Vervolgens werden het griendgedeelte en de on-
middellijk aansluitende rietgorzen ook te voet gekarteerd. In totaal werden 7 wilgentaxa aangetroffen. 
Zes van de zeven zijn griendrelicten.
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De griend van Nerzien Plaatje was voornamelijk hoepgriend met Schietwilg als dominant. Schiet- x 
kraakwilg en Kraakwilg variëteit fragilis komen daar ook af en toen in voor en werden mee gehakt met 
de Schietwilg.

Aan de rand van de rietgorzen komen ook wat bandwilgen voor, waaronder (vrouwelijke) Duitse dot 
kloon Gewone kletters, Katwilg en (vrouwelijke) Kat- x Amandelwilg variëteit undulata.  

Er werd ook één spontane Bos- x Grauwe wilg (Salix x reichardtii) aangetroffen. Dit taxon is geen 
griendwilg.

Er werd een vegetatieopname gemaakt van het typische (verwilderde) Schietwilg-hoepgriend. We ver-
wijzen hiervoor naar de vegetatietabel opname 2. In de opname komen ook Zwarte populier, Gewone 
es en Gelderse roos voor als overige houtige soorten. 

Rietband met Duitse dot (Salix x dasyclados) en Deventer rood (Salix x mollissima var. undulata) op Nerzien 
Plaatje. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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Kraakwilg (Salix fragilis var. fragilis) in verwilderd hoepgriend op Nerzien plaatje. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 
2012.

Salix x rubens aan de rand van een rietgors en een hoepgriend op Nerzien Plaatje. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 
2012.



153w v i  |  a p r  ' 1 4  |  w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h

2.1.56.  NIEUWE MERWEDE EN BANDIJK (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
De Nieuwe Merwede werd gegraven in de periode 1864-1875. Door de aanleg van de Bandijk, langs die 
rivier, werden er negen killen en kreken doorsneden en afgedamd. Hierdoor werd het snel stromende 
rivierwater van de Merwede, Waal en Maas niet meer door de Biesboschkillen en –kreken gestuwd, 
maar stroomde het binnen de boorden van de Nieuwe Merwede naar het Hollands Diep. Een en ander 
had tot gevolg dat de stroomsnelheid van het getijde in de Biesbosch aanzienlijk verminderde, waardoor 
de in het water aanwezige slibdeeltjes sneller naar de bodem zonken, hetgeen het verlandingsproces 
bevorderde. Hierdoor werd het totale riet- en griendareaal van de Biesbosch binnen enkele decennia 
drastisch uitgebreid. Het areaal zou zelfs meer dan verdubbeld zijn, ware het niet dat in de periode 
1864-1875 in het noorden langs de Bandijk en nabij Werkendam veel versleten grienden werden ge-
rooid, waarna er diverse landbouwpolders werden aangelegd. Op de vruchtbare kleigrond ging men 
vooral suikerbieten telen. Vóór de aanleg van de Nieuwe Merwede waren de grienden voornamelijk in 
het noorden en het oosten van het gebied gelegen, terwijl de zuidelijke Biesbosch nog grotendeels uit 
water en platen bestond. Na de realisering van de Bandijk verplaatsten de aanwassen, biezen-, riet- en 
griendland zich binnen enkele tientallen jaren naar het westen en het zuiden (Westerhout 1996).

De Bandijk en omgeving is in 1996 door Rijkswaterstaat aan Staatsbosbeheer in eigendom en beheer 
overgedragen (schriftelijke mededeling Dick Veenhuizen, 22 oktober 2012).

Hakker Wim van de Schuit in 1907 aan de snoeipaal in een buitengriend langs de Merwede. Foto overgenomen 
uit Westerhout (1996).

 J Wilgenonderzoek
De Nieuwe Merwede werd over grote delen bemonsterd vanaf de dijk. Langs de Bandijk werden steek-
proeven genomen op plaatsen waar verschillende wilgen bijeen stonden. De gegevens zijn verspreid 
over verschillende kaarten van de kaartbundel, vanwege de lengte van het te bemonsteren traject. De 
zes kaarten voor de Nieuwe Merwede zijn Nieuwe Merwede-Boven-Spieringpolder, Nieuwe Merwede 
(Boven Merwede)-Cloppenwaard (De Kwellingen), Nieuwe Merwede-Deeneplaatweg, Nieuwe Merwe-
de-Japepolder, Nieuwe Merwede-Kievitswaard en Nieuwe Merwede-Polder Jantjesplaat en Catharina-
polder. Verschillende van die trajecten worden apart becommentarieerd bij het tweede toponiem van elk 
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van die kaarten. Hier geven we toch een algemeen overzicht van de wilgen van de Nieuwe Merwede-
oevers als geheel, waarbij we ons beperken tot het buitendijkse gebied. 
De oevers van de Nieuwe Merwede bieden een uitstekende staalkaart van de griendtaxa van de Bies-
bosch. Er komen zowel hoepgrienden als bandgrienden in en rond rietgorzen voor. In totaal werden 20 
wilgentaxa aangetroffen.

Van de boomvormige griendtaxa is Schietwilg veruit de algemeenste soort, die op de meeste plaatsen 
ook dominant is. Verspreid tussen de Schietwilgen staan meestal wel wat exemplaren van Kraakwilg 
variëteit fragilis, Kraakwilg variëteit russeliana, Schiet- x Kraakwilg en Schiet- x Kraakwilg variëteit cae
rulea. 

De eveneens boomvormige Schiet- x Kraakwilg variëteit basfordiana komt ook geregeld voor, maar 
meestal niet in hoepgriend. Dit taxon werd vooral als bandgriend gebruikt en staat dan ook eerder in 
de buurt van (voormalige) rietgorzen. Het is zowat de enige bandgriendsoort die uitgroeit tot een echte 
boom. De overige bandgrienden zijn vooral struiken of hoogstens kleine, vaak meerstammige boom-
pjes. Schiet- x Kraakwilg var. basfordiana komt voor met twee forma’s: de forma basfordiana, die lokaal 
vaak Frans geel genoemd wordt en de forma sanguinea, die lokaal vaak Belgisch rood genoemd wordt. 
De verwilderde exemplaren zijn niet altijd makkelijk tot één van beide forma’s toe te wijzen, omdat het 
vooral de kleur van de eenjarige langlottwijgen is die karakteristiek is. Dat is gemakkelijker te beoorde-
len op jaarlijks afgesneden griendstruiken dan op verwilderde bomen. De verwilderde bomen kunnen 
bovendien kruisen met elkaar, met Schietwilg en met Kraakwilg, wat de nakomelingen vaak nog moei-
lijker determineerbaar maakt. 

Als struikvormige bandgriendsoorten kunnen we hier ook quasi het hele bekende spectrum van de 
Biesbosch aantreffen: Amandelwilg (van onbepaalde cultuurvariëteit), Amandelwilg cf. Gele tweebast, 
Amandelwilg cf. Groene tweebast, Amandelwilg kloon Zwarte driebast, Bittere wilg subspecies lamberti
ana, (vrouwelijke) Duitse dot kloon Gewone kletters, Katwilg, (vrouwelijke) Kat- x Amandelwilg variëteit 
undulata, (vrouwelijke) Kat- x Amandelwilg kloon ‘behaarde twijg’, Kat- x Grauwe wilg en (mannelijke) 
‘Schmidtstam’ (Kat- x Bittere x Amandelwilg).

Bovendien komen nog een aantal spontane, niet-griendwilgen voor zoals Grauwe wilg en Boswilg.

De Bandijk is veel minder sterk met wilgen begroeid. Er zijn geen expliciete grienden op geplant, maar 
natuurlijk reiken de grienden van de Merwede op sommige plaatsen tot tegen de dijk. De dijk zelf is 
frequent met de spontane soorten begroeid: Boswilg (Salix caprea), Grauwe wilg (Salix cinerea subspe-
cies cinerea), Rossige wilg (Salix cinerea subspecies oleifolia), Grauwe x Rossige wilg (Salix x guinieri) 
en Bos- x Katwilg (Salix x smithiana). Het laatste taxon is in de Biesbosch zelf slechts uiterst zelden 
aangetroffen.

Op één plaats komt nog een verrassing voor. Net ten oosten van de Boven Spiering Polder komt een 
kleine parking voor tussen de Bandijk en de Nieuwe Merwede. Deze is aan één zijde beplant met wil-
gen, waartussen ook (vrouwelijke) Duitse dot kloon Kattekletters voorkomt. Dit doet plantmateriaal uit 
de het salicetum van de Biesbosch vermoeden, want deze kloon van Duitse dot is overigens uiterst 
zeldzaam in de Biesbosch.
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Frans geel (Salix x rubens variëteit basfordiana forma basfordiana) langs de Deeneplaatweg (Nieuwe Merwede). 
Foto Arnout  Zwaenepoel, september 2012.

Frans geel (Salix x rubens variëteit basfordiana forma basfordiana) langs de Deeneplaatweg (Nieuwe Merwede). 
Foto Arnout  Zwaenepoel, september 2012.
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Massale spontane kieming van Katwilg op een ontpolderd gedeelte langs de Deenplaatweg. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, september 2012.

2.1.57. NOORDER JONGE DEEN EN PAARDENKOP (Brabantse 
Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis

Westerhout (1996) toont op p. 120 een foto van twee griendwerkers op Noorder Jonge Deen tijdens het zomer
werk (wieden) anno 1960. Het grootste gedeelte van Noorder Jonge Deen was echter rietgors (interview met Dirk 
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Fey, 18 oktober 2012). 

De grienden werden er voor het laatste gehakt in 1969 (interview met Dirk Fey, 18 oktober 2012). Op 
dat moment werd Noorder Jonge Deen ook verworven door Staatsbosbeheer (interview met Dick Veen-
huizen, 18 oktober 2012).

 J Wilgenonderzoek
Het grootste gedeelte van Noorder Jonge Deen is nog altijd (verwilderd) rietgors. De schaarse wilgen 
werden vanaf de boot, met behulp van verrekijker en GPS gekarteerd.

In totaal werden slechts 5 wilgentaxa waargenomen. Op de Paardenkop staat een hoepgriend met 
dominantie van Schietwilg. Aan de rand van of in de rietgorzen staan her en der wat struikjes Katwilg, 
Kat- x Amandelwilg variëteit undulata of Kat- x Grauwe wilg. Bij een inham in het NO van Noorder Jonge 
Deen staat één exemplaar Kraakwilg variëteit fragilis. Elders aan de rand komt ook af en toe een Kraak-
wilg variëteit russeliana voor. 

In de rietgorzen staat voor de rest vrij veel Gewone vlier en hier en daar ook een Zwarte els. 

Het grootste gedeelte van Noorder Jonge Deen is nog altijd (verwilderd) rietgors. De wilgen zijn er eerder 
schaars. Foto Arnout  Zwaenepoel, september 2012.

2.1.58. NOORDERPLAAT (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
De Noorderplaat is ingepolderd in 1866 (schriftelijke mededeling Dick Veenhuizen, 22 oktober 2012).
Noorderplaat was in 1908 al grasland. Toch werd het grasland nog weer omgezet in griend (interview 
met Dirk Fey, 18 oktober 2012). De grienden bleven er bestaan tot 1950 (interview met Ies Zonneveld, 
18 oktober 2012). De lokale boer legde er in 1950 een kade aan en vormde het gebied eerst weer om 
tot weiland en kort daarna tot akkerland. In 1953 spoelde de kade weg en liepen alle akkers onder water. 
Na 1953 werd Noorderplaat eerst weer hersteld tot grasland en nadien opnieuw tot akker (interview met 
Dirk Fey, 18 oktober 2012).



158 w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h  |  a p r  ' 1 4  |  w v i

In 1978 krijgt Staatsbosbeheer de Noorderplaat in beheer en kort daarop wordt ze ook verworven (inter-
view met Dick Veenhuizen, 18 oktober 2012).

Na de verwerving door Staatsbosbeheer werd de Noorderplaat ingezaaid met gras om als weidevo-
gelgebied te kunnen fungeren. De grasinzaai mislukte echter grondig. Dirk Fey herinnert zich ook de 
Kardinaalsmutsen die daar toen al voorkwamen en die er nog altijd staan, onder meer op de dijk en op 
de rand van het nog steeds aanwezige griendperceeltje (interview met Dirk Fey, 18 oktober 2012).

Zonneveld (2000) vernoemt Noorderplaat als een ‘als griend ingeteeld poldertje’ waarop het Carici 
remotaeFraxinetum anthriscetosum kan voorkomen. Dit is een bostype op bodems die meer dan 135 
NAP bedragen, terwijl het vloedbos (Cardamino almaraeSalicetum) van nature voorkomt op bodems 
onder de 135 NAP. Als houtsoort heeft men op Noorderplaat nog wel wilgen aangeplant, maar het wordt 
geacht al een hardhoutbos met Es en Iep te kunnen dragen.

Het natuurinrichtingsproject Noorderplaat dateert van 2001. Samen met Polder lange Plaat gaat het om 
de inrichting van 86 ha bergingsgebied.

 J Wilgenonderzoek
Noorderplaat is prima begaanbaar vanop de kade en werd zo rondom te voet gekarteerd. Nadien werd 
nog aanvullend gekarteerd vanop het water (Buitenkooigat en Reugt).

In totaal werden slechts 8 wilgentaxa aangetroffen. Die staan bijna allemaal in open griend buiten de 
kade. Binnen de kade werd slechts 1 exemplaar (spontaan gevestigde) Grauwe wilg aangetroffen. De 
andere 7 taxa zijn griendrelicten. 

In het noordoosten van Noorderplaat komt een griendstruweel voor, gedomineerd door Duitse dot kloon 
Gewone kletters. In beperkte mate komen daarin ook Katwilg, Amandelwilg variëteit Zwarte driebast en 
Bittere wilg subspecies lambertiana voor, alsook enkele bomen Schietwilg. Op de rand van de griend 
komen drie vrij oude Kardinaalsmutsen voor. Andere houtige soorten in die buurt zijn Dauwbraam en 
Rode kornoelje. 

Dichtbij deze Duitse dot-griend, maar in het beweide grasland komt een omgevallen Kraakwilg variëteit 
russeliana voor.

In het westen en het noorden komen buiten de kade door Schietwilg gedomineerde hoepgrienden voor.
Onmiddellijk grenzend aan de kade is de variatie aan struikvormige wilgen groter: Duitse dot kloon 
Gewone kletters is algemeenst, maar wisselt af met Bittere wilg subspecies lambertiana, Katwilg, Aman-
delwilg cf. Gele tweebast en Kat- x Amandelwilg variëteit undulata. Lokaal staan boomvormige wilgen 
als Schiet- x Kraakwilg variëteit basfordiana, Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea of Kraakwilg variëteit 
fragilis.  

In het NO Duitse dot-griendje werd een vegetatieopname gemaakt, waarvoor we verwijzen naar de ve-
getatietabel opname 14. Een tweede opname werd er gemaakt in een griendstrook in het ZO, waarvoor 
we verwijzen naar opname 15.
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Omgevallen en herschoten exemplaar Salix fragilis var. russeliana op de Noorderplaat. Foto Arnout  Zwaenepoel, 
juni 2012.

Buiten Kooigat en KeizersdijkKruidvlaai, gefotografeerd vanaf de kade van de Noorderplaat. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, juli 2012.
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Kraakwilg var. fragilis op de Noorderplaat. Foto Arnout  Zwaenepoel, juli 2012.

Salix x rubens basfordiana is een tamelijk zeldzaam taxon in de Biesbosch. Hier centraal in beeld (groene kruin, 
achter Schietwilg) een mooi boomvormig exemplaar op de Noorderplaat. Foto Arnout  Zwaenepoel, juli 2012. 
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2.1.59. NOORDPLAAT (Dordtse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
De polder Noordplaat bestond in 1870 al grotendeels uit gras- en bouwland en werd, vanwege de 
landbouwcrisis en de grote vraag naar wilgenhout, weer geheel gescheurd tot griendland (Westerhout 
1996).

Schafttijd op het nog actieve griend op de Noordplaat anno 1952. Foto overgenomen uit Westerhout (1996).

De put nabij de Blauwe keet op de Noordplaat was in de winter van 1952 bevroren. Op het ijs van het Buiten 
Kooigat moesten Jan en Arie den Dunnen een wak hakken om drinkwater te bemachtigen. Foto overgenomen uit 
Westerhout (1996).
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Bij wijze van experiment heeft Staatsbosbeheer enkele grienden op de Noordplaat en Hooge Biezen-
plaat (afdelingen 15e en 16k) op spaartelgen gezet. De bedoeling was om een bos met opgaande bo-
men te vormen. In afdeling 16k is tussen de spaartelgen Grauwe els en gewone es ingeplant (Anoniem, 
beheerplan Dordtse Biesbosch, 1987). 

 J Wilgenonderzoek
Een klein gedeelte van de Noordplaat werd gekarteerd van uit de boot (Zuidgat). Er werden 5 wilgen-
taxa waargenomen.

De hoepgrienden zijn gedomineerd door Schietwilg, met verspreid daartussen wat Kraakwilg variëteit 
fragilis, Kraakwilg variëteit russeliana en Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea. Op een omgevallen 
Schietwilg werd Steenbreekvaren als epifyt waargenomen.

Op de oever van het Zuidgat wordt ook bandgriend aangetroffen met vooral Duitse dot kloon Gewone 
kletters.

2.1.60. NOORDWAARD (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
De Noordwaard is als toponiem niet op de kaart terug te vinden. Het is de verzamelnaam voor een hele 
reeks polders tussen de Nieuwe Merwede en de waterloop die achtereenvolgens Buisjes, het Gat van 
de Noorderklip, Reugt, Gat van Paulus en Steurgat heet. De Noordwaard omvat dus de Spieringpolder, 
Polder Hardenhoek, de Kievitswaard, de Galeiwaard, Polder Keizersguldenwaard, Polder Maltha, Pol-
der De Kroon en de Zalm, Polder Donderzand, Polder Oude Dooijemanswaard, Polder Vogelenzang, 
Polder Steenenmuur… De naam (net zoals trouwens ook Oostwaard en Zuidwaard) zijn bedacht in 
relatie tot de inpolderings- en ruilverkavelingsplannen (schriftelijke mededeling Dick Veenhuizen, 22 
oktober 2012).

Het natuurontwikkelingsproject Noordwaard dateert van 2007. Het gaat op dat moment over 600 ha 
herinrichting. Tegen 2015 zullen circa 1500 ha heringericht zijn (Sluiter 2008).

 J Wilgenonderzoek
We verwijzen voor de wilgenkarteringen naar de individuele polders die deel uitmaken van de Noord-
waard.

2.1.61. OTTERPOLDER OF KIKVORSPOLDER (STERLINGSGRIEND) 
(Sliedrechtse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Iets na 1675 ontstaat de zandplaat Kikvorsch, die later Kikvorschpolder of Otterpolder zal genoemd 
worden (Van Hofwegen 1965).

Bij een openbare verkoping in 1925 wordt een perceel “bittere Lotband” verkocht “ten zuiden van de 
bekramming en op de Kikvorsch, onder Sliedrecht”, d.i. Bittere wilg (Salix purpurea). In “den Otter onder 
Sliedrecht” wordt ook “de grauwe Stikband uit 2.47 H.A.” en “de Roode Stikband” verkocht, dit zijn de 
eenjarige, weggesnoeide twijgen van hakgriend dat meerjarig hout moet leveren van respectievelijk 
Kat- en Amandelwilg (grauw) en Schiet- en Kraakwilg (rood).

In 1936 wordt in de Biesbosch, bij de spoorbrug over het Wantij nabij Sliedrecht, een hakgriendproef-
veld aangelegd door Jan de Jong, hoepelhandelaar uit Sliedrecht (Tuinzing 1938). Hij test daarbij tien 
verschillende wilgentaxa uit: Zwarte driebast (Salix triandra), Meyerink stam SW 22 (Salix viminalis.?), 
Meyerink stam SW 55 (Salix viminalis.?), Belgische kat van Hooymans (Salix viminalis), Fransche Weda 
(Salix viminalis), Oeverkat (Salix viminalis), Koningskat (Salix viminalis), Duitsche Dot (Salix x dasycla
dos), Salix longifolia (Salix x holosericea?) en Röhmisches Holz (Salix x dasyclados?). Koningskat, 
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Salix longifolia en Röhmisches Holz deden het niet fantastisch, maar de Belgische Kat van Hooymans 
ontwikkelde zich zeer goed.

Bijkerk et al. (1995) vermelden dat de Kikvorsch (of Sterlingsgriend) het meest de natste vorm van de 
griendvegetaties herbergen. Zij betitelen deze vorm als een Salicetum albofragilis, vorm van Sterre-
kroos en Blauwe waterereprijs. Deze fase wordt door verschillende auteurs beschouwd als een aparte 
associatie, namelijk de Associatie van Amandel- en Katwilg of Salicetum triandrovimenalis Westhoff & 
Den Held 1969 of het Salicetum triandrae Oberdorfer 1992.

Ies Zonneveld situeert de alleroudste grienden bij Dordrecht. Hij vernoemt Oude Kat, Otter en Huis-
waard (interview met Ies Zonneveld 8 mei 2012).

De Otterpolder is later in de 19e eeuw ontgonnen. Een plan om er een spaarbekken aan te leggen in 
1967 is niet doorgegaan. Echt duidelijke kaarten komen er pas in 1808 en ca. 1840. De grote griend-
velden op de plaats die nu ‘Polder de Biesbosch’ heet werden in de tweede helft van de 19e eeuw en 
twintigste eeuw omgezet in akkerland en grasland. 

De rijkslandbouwconsulent voor de griend- en rietcultuur Ir. W.D.J. Tuinzing schrijft op 18 november 
1967 een brief aan de heer B. Riemersma in verband met het aanleggen van een demonstratieveldje 
wilgensoorten op de Sterlingpolder. Of het demonstratieveldje er ooit kwam, of het misschien hetzelfde 
is als dat naast het bezoekerscentrum in de Zuilespolder weten we niet, maar de brief van Tuinzing 
bevat een aantal interessante gegevens, die nuttig zijn om even aan te halen.

Tuinzing beveelt aan alleen die wilgen aan te planten die in de Biesbosch echt thuis horen. Hij vernoemt 
5 hakhoutsoorten: 

 � Salix alba L. Rood
 � Salix triandra L., Beugelgrauw in het algemeen
 � Salix viminalis L. Katgrauw
 � Salix fragilis L., Schiet- of Schitwilg
 � Salix daphnoides Vill., Kaspische zandwilg

Verder vernoemt hij ook 5 “wilgenvormen voor het winnen van band”:
 � Salix purpurea L. Bitter
 � Salix dasyclada Wimm. , Duitse dot
 � Salix triandra L., Zwarte driebast
 � Stam 65 van Schmidt, een bastaard
 � S. uit Hengelo grauw
 �

Hier horen al wat bedenkingen bij. Het lijkt wel of Tuinzing alle Amandelwilg die als hakgriend kan ge-
bruikt worden, vereenzelvigt met “beugelgrauw”. Het gaat hier dus niet om een kloon, maar om een 
productgerichte benaming: Amandelwilg die gebruikt kan worden om beugels of hoepels te maken. In 
een andere brief van Tuinzing uit 1967 wordt Amandelwilg vereenzelvigd met “grauw of hoepelgrauw”. 
Deze benamingen zijn in balpen nadien toegevoegd aan de brief. Het is niet duidelijk of het om Tuin-
zings eigen geschrift gaat, maar het versterkt het idee dat beugel- en hoepelgrauw geen klonen zijn, 
maar gebruiksgerichte aanduidingen. Zekerheid daarover krijgen we verder in de tweede brief waarin 
Tuinzing de klonen Zwarte driebast nr 249 en Langbroeks grauw nr 380 aanbeveelt als grauw- of beu-
gelgrauwsoorten om aan te planten in een salicetum.

De benaming Schietwilg voor Salix fragilis is vreemd, want niet in overeenstemming met de officiële 
botanische benaming voor Salix alba, maar dezelfde aanduiding werd ook in 2012 en 2013 nog bij 
oude griendwerkers in de Biesbosch gehoord. Tuinzing geeft in een andere brief uit hetzelfde jaar meer 
duidelijkheid over zijn “Schietwilg”. Hij vernoemt Belgisch rood nr 56 en Frans geel nr 264 als snijgriend 
en een takkiger vorm, de Slijkwilg nr 230 als hakgriend. Inmiddels weten we dat Belgisch rood en Frans 
geel Salix alba noch Salix fragilis zijn, maar Salix alba x fragilis variëteit basfordiana, de eerste forma 
sanguinea, de tweede forma basfordiana. De Slijkwilg is voorlopig nog niet met 100% zekerheid bota-
nisch te identificeren. 
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Uit andere literatuur van Tuinzing weten we dat hij Bittere wilg en Kaspische zandwilg wel degelijk uit 
elkaar kent. Toch gebruikt hij hier een verkeerde combinatie van wetenschappelijke en Nederlandse 
benaming bijeen. Dat is op zijn minst verwarrend.

De “stam 65 van Schmidt” wordt hier een bastaard genoemd. Eerder en in andere briefwisseling noem-
de Tuinzing dit nog een Amandelwilg. Hij weet dus blijkbaar niet goed weg met deze wilg. Pas door 
opkweken van het materiaal raakten we er in 2013 wijs uit dat dit een drievoudige bastaard is, meer 
bepaald een mannelijke Kat- x Bittere x Amandelwilg.

Het Hengelo’s grauw is een Amandelwilg.

De Salix dasyclada wordt hier door Tuinzing Duitse dot genoemd. In een andere brief uit hetzelfde jaar 
geeft hij de benaming Behaarde wilg op. Hij onderscheidt verder in zijn brief twee vormen, namelijk 
Duitse dot en Boerendot.

Tuinzing vermeldt verder dat hij geen Rood kan bezorgen omdat hij er zelf gene heeft. Eventueel kan hij 
wel wat pootmateriaal uit Bruchem bezorgen. Het advies luidt echter verder dat het meeste materiaal te 
vinden is op de Sterlingpolder zelf en in de Huiswaard, mogelijk met uitzondering van Kaspische zand-
wilg en Bitter. De griendwerkers Pellekaan uit Korn in Dussen kunnen voor Kaspische zandwilg zorgen. 
Driejarig Bitter, althans Groen bitter kan in Gorinchem gevonden worden uit een griend bij de Linge.

Griend met spindotters in de Sterling. Foto Theo Muusse, maart 2014.

Een volgende passage in de brief is ook interessant en intrigerend: “Wilt u beslist die vermaarde leer
teen erbij hebben, waarover we telefonisch al spraken, dan zullen we in Bruchem zoveel mogelijk de 
ondereinden van de eenjarige teentjes voor dit doel moeten bestemmen”. Leerteen hoorden we bij geen 
enkele griendwerker nog vernoemen en we vonden ook geen verdere literatuuraanduidingen over deze 
bizarre wilg. Wél vonden we op het terrein zeer overvloedig een wilg die we kennen uit Belgisch Vlaan-
deren: Salix x mollissima kloon undulata, een vrouwelijke kruising tussen een Kat- en een Amandelwilg. 
In Belgisch Vlaanderen, meer bepaald in de mandenvlechtersstreek van Bornem aan de Schelde wordt 
deze wilg als “Lerenband” benoemd. Is dit dezelfde wilg als Tuinzings “leerteen”? Er is een kleine kans 



165w v i  |  a p r  ' 1 4  |  w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h

en toch vermoeden we eerder een andere wilg. Er zijn een aantal sterke aanwijzingen dat het hier om 
Salix fragilis var. russeliana zou kunnen gaan. Tuinzing (niet gedateerd) schrijft, in de context van wil-
gen die ook decoratief waardevol kunnen zijn: “In glans voor het hout van de vorige (Bittere wilg) niet 
onderdoende, echter nog iets lichter van kleur, is het gewas van de Leerteen, die overigens veel van 
de Kraakwilg, S. fragilis L., weg heeft. Een katjeswilg is ze allerminst; Eens was dit taaie goed de ge
riefteen bij uitnemendheid, waarvan langs menig boerenerf dan ook een rijtje te vinden was. Ontelbare 
jutezakken zijn ermee dichtgebonden, om slechts een enkele toepassing te noemen. Hem, die naar een 
werkelijk laagblijvend teengewas van opvallende kleur zoekt, kan deze Leerteen eveneens gerieven!” 
In Vlaanderen was deze Salix fragilis russeliana ook een zeer goede bindteen, tot ze vervangen werd 
door ‘Amerikaantjes’ of ‘Duits rood’. Vanaf de intrede van het Duits rood werd russeliana als ‘oud rood’ 
bestempeld. De verwijzingen van Tuinzing naar Kraakwilg, naar een bindwilg van weleer, de bindwilg-
kwaliteiten, de abundantie in de Biesbosch en de mooie rode kleur van de snijteen zijn allemaal argu-
menten de eerder richting Salix fragilis russeliana wijzen dan naar de de Belgische ‘lerenband’ die met 
Salix x mollissima var. undulata te vereenzelvigen is. Het verklaart meteen wat die russeliana tussen de 
Schietwilgen in de Biesbosch doet. Het is een uitstekende bindteen binnen bereik om het hoephout van 
de Schietwilgen mee te binden.

Ook leuk in de brief zijn nog enkele gebruiksaanduidingen van verschillende wilgen. “Ik zou slechts nog 
willen opmerken dat het fijne materiaal uit het lotgewas van Schietwilg, of van mooi Grauw en desnoods 
ook van Bitter de mandenmaker wel tot grondstof diende bij het maken van palingkorven, spieringkor
ven e.d.”.

 J Wilgenonderzoek
De Kikvors- of Otterpolder werd vooral vanaf de boot (Moldiep, Sionssloot, Wantij) alsook met korte 
insteken op het land bemonsterd. In totaal werden 14 wilgentaxa waargenomen.

De Otterpolder herbergt in hoofdzaak doorgeschoten hoepgriend en niet meer gehakt griend (door-
geschoten laatste stek), met dominantie van Schietwilg. Kraakwilg variëteit fragilis, Kraakwilg varië-
teit russeliana, Kraakwilg variëteit furcata, Schiet x Kraakwilg en Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea 
komen geregeld tussen de Schietwilgen voor en werden op analoge manier geknot. Er is slechts één 
exemplaar Schiet- x Kraakwilg variëteit basfordiana aangetroffen. Lokaal is Schiet- x Kraakwilg even 
algemeen als Schietwilg zelf. De Schietwilg-lage knotten zijn vaak tweestammig. De Schietwilgen zijn 
overigens zeer variabel. Er worden langbladige, kortbladige exemplaren aangetroffen. Overgangsvor-
men tussen Schietwilg en Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea zijn zeker geen uitzondering. Gaat het 
in dit laatste geval om spontane kruisingsproducten of is de natuurlijke variatie groter dan in de klassiek 
gehanteerde taxonafbakeningen?

De struikvormige bandwilgen staan vooral langs het water, maar ook gedeeltelijk nog in de hoepgrien-
den. Duitse dot kloon Gewone kletters is algemeenst. Verder wordt er Amandelwilg (van niet nader 
te bepalen cultuurvariëteit), Amandelwilg variëteit cf. Gele tweebast, Amandelwilg variëteit cf. Groene 
tweebast, Katwilg, Kat- x Amandelwilg kloon undulata en Kat- x Grauwe wilg aangetroffen.

Behalve de griendwilgen komt er ook af en toe Grauwe wilg voor.

Overige houtige soorten in deze grienden zijn Bitterzoet, Canadapopulier, Cornus sericea, Dauwbraam, 
Eénstijlige meidoorn, Gelderse roos, Gewone es, Gewone esdoorn, Gewone vlier, Grauwe abeel, Ha-
zelaar, Hondsroos, olm sp., Rode kornoelje, Rode kornoelje subspecies australis, Spaanse aak, Wilde 
lijsterbes, Witte kornoelje, Zomereik, Zwarte bes en Zwarte els. Interessant zijn de minstens 14 Zwarte 
populieren, met stamomtrekken tot 2,5 en stoofomtrekken tot 5,5 m. Deze omvang laat echter niet toe 
ondubbelzinnig autochtoon materiaal aan te wijzen. In de Biesbosch werd ook vrij veel Zwarte populier 
aangeplant op diverse tijdstippen en afkomstig uit Wageningen (en ongetwijfeld nog meer diverse her-
komst). Heel bijzonder is ook de vondst van Noordse aalbes (Ribes spicatum) nabij de Sionsloot.



166 w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h  |  a p r  ' 1 4  |  w v i

Noordse aalbes (Ribes spicatum) langs de Sionssloot, ten westen van de Kikvorspolder. Foto Bert Maes, april 
2012.

Langs de dijk van het Wantij aan de zijde van Kop van ’t Land staat ook Aalbes, Bitterzoet, Gelderse 
roos, Ruwe iep en Wilde kamperfoelie.

In de kruidlaag zijn de bijzonderste soorten Eikvaren, Gele lis, Groot heksenkruid, Groot springzaad, 
Grote engelwortel, Hop, IJle zegge, Moerasmelkdistel, Moerasspirea, Poelruit, Reuzenzwenkgras en 
Rivierkruiskruid. Plaatselijk groeien er ook veel Eikvarens als epifyt in de knotwilgen.

Nog onderhouden Schietwilggriend op de Otterpolder. Er is ook nog recent ingeteuld met nieuw stek. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, april 2013.



167w v i  |  a p r  ' 1 4  |  w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h

Nog onderhouden Schietwilggriend op de Otterpolder, met voorjaarsbloei van Speenkruid. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, april 2013.

Kraakwilg (Salix fragilis var. fragilis), Otterpolder, Sliedrechtse Biesbosch. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.



168 w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h  |  a p r  ' 1 4  |  w v i

Duitse dot kloon Gewone kletters langs het Moldiep in de Sliedrechtse Biesbosch. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 
2013.

Geoorde x Grauwe wilg (Salix x multinervis) langs het Moldiep, in de Sliedrechtse Biesbosch. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, april 2013.
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Hakgriend met Amandelwilg in de Otterpolder, Sliedrechtse Biesbosch. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.

Lage knot van Katwilg, Otterpolder, Sliedrechtse Biesbosch. Katwilg kon zowel als hakgriend gehakt of als band
griend gesneden worden. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013. 



170 w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h  |  a p r  ' 1 4  |  w v i

Bloeiende, mannelijke Katwilg langs het Moldiep. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.

2.1.62. OUDE KAT EN HUISWAARD (Sliedrechtse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
De geschiedenis van de Huiswaard en de Oude Kat gaat terug tot de 17de eeuw. Toen vormden zich in 
dit deel van de binnenzee, die met de Sint-Elisabethsvloed van 1421 was ontstaan, omstreeks 1675 de 
eerste platen tussen de brede waterlopen Kikvorschkil en Westkil: de Hond, de Oude Kat, de Nieuwe 
Kat en de Huiswaard (Van Hofwegen 1965). Tot in de 19de eeuw waren de opwassen in gebruik als 
griend. Op een gegeven moment waren de platen zo hoog opgeslibd dat het de moeite loonde om er 
een dijkje om te leggen en ze als grasland in gebruik te nemen. Met de Huiswaard gebeurde dat in 
1867, van de Oude Kat is geen precies jaartal te geven, omdat het om kleine afzonderlijke bekadingen 
ging, die pas later samengevoegd zijn. Dat hing samen met de aanleg van de Nieuwe Merwede. Het 
graven van die rivier dwars door de Biesbosch ging vergezeld van de aanleg van een stevige oever-
verdediging, die de afzonderlijke stukjes grasland in de Oude Kat aaneenreeg. Dat gebeurde in 1882. 
Omdat die kleine stukjes en de Huiswaard eigendom waren van dezelfde eigenaar lag het voor de hand 
om van de Oude Kat en de Huiswaard één geheel te maken. Daarvan kwam het in de laatste maanden 
van de negentiende eeuw. De eerstvolgende grote verandering vond in 1958 plaats. De toenmalige 
eigenaar verkocht de polder aan verzekeringsmaatschappij De Utrecht. De verzekeraars wisten dat er 
meer rendement te behalen viel als de bijna 72 ha grote polder zou worden ingericht als productiebos. 
Daarom werd drie kwart van de polder beplant met lange rijen populieren en wilgen. Slechts een hoekje 
bleef bewaard als weiland. Tussen de dunne sprietjes werd om de zoveel meter een Zwarte els geplant, 
omdat deze boomsoort voedingsstoffen aan de bodem toevoegde die de snelle groeiers nodig hadden 
om tot wasdom te komen. Het was de bedoeling dat de bomen dertig jaar later zouden worden gekapt, 
maar in 1977 verwierf Staatsbosbeheer de polder met de bomen in eigendom. (Staatsbosbeheer had 
al een eerste klein deeltje Huiswaard verworven in 1959). Staatsbosbeheer plande dat het bos in de 
Huiswaard mocht blijven staan. Het gedeelte in de Oude Kat zou worden geveld. In 1994 bezweek de 
polderkade echter onder de watervracht die de Nieuwe Merwede te verwerken kreeg. Herstel van de 
kade zou veel geld kosten, maar ‘niets doen’ zou de waarde van het productiebos tot nul herleiden. Na 
veel wikken en wegen viel het besluit: een deel van het bos zou worden gekapt. Daarvoor was het nodig 
dat het gat in de kade provisorisch werd gedicht. Daarna mocht het water voorgoed bezit nemen van de 
polder. In de zomer van 1994 werden 5100 bomen geveld. In december werd een eerste gat in de kade 
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gegraven. De plek was zo gekozen dat de situatie van 100 jaar geleden werd hersteld. In 1995 waren er 
erg hoge waterstanden op de Rijn, waardoor de polder tot de rand gevuld stond. Toen het water enkele 
weken later weer wegtrok was het maaiveld geen horizontaal vlak meer, maar er tekenden zich ruggen 
en laagten af, die een paradijs vormden voor vogels en vissen. Het gebied werd vanaf toen begraasd 
door koeien en paarden, omdat het niet te snel zou verruigen maar grazig blijven. In december 1995 
werd een tweede kadedoorsteek gegraven. De mens kan de nieuwe ontwikkelingen volgen, want de 
wandelroute over de polderkade is intact gebleven. Over het gapende gat in de kade is een brug gelegd, 
net zoals dat een jaar eerder over de andere doorgraving, een kilometer verderop is gegaan. De kreek 
die de Oude Kat en de Huiswaard van elkaar scheidde heeft bijna een eeuw als een brede langgerekte 
plas in het midden van de nieuwe grote polder gelegen. Nu is het weer een ouderwetse Biesbosch-
kreek, waar eb en vloed voor een dagelijks tijverschil van 80 cm zorgen (Van Wijk 1998).

In een openbare verkoping van 1925 wordt “ongeveer 0.29.00 H.A. tweejarige Bitterband, aan de bene
denste punt van den Huiswaardpolder, onder Sliedrecht (in massa)” verkocht. Bitterband is Bittere wilg 
(Salix purpurea).

In een “openbare verkooping van rijs, teen en rietgewassen” van 1939 wordt “29 aren tweejarige Bit
terband aan de benedenste punt van den Huiswaardpolder onder Sliedrecht (in massa)” aangeboden. 

In 1999 werden aan elkaar grenzende delen van de polders Huiswaard en Oude Kat in de Sliedrechtse 
Biesbosch aangewezen als bosreservaat Oude Kat. In de Oude Kat waren de peppelplantages van 
tevoren geoogst. Hier zijn, nadat het getij (ongeveer 70-80 cm getijverschil) weer toegang kreeg tot de 
polders, de populieren grotendeels afgestorven en heeft zich een ongekend rijke moerasvegetatie ont-
wikkeld. Het grootste deel van de Huiswaard staat nu permanent onder water. Daarentegen loopt een 
belangrijk deel van de Oude Kat slechts bij uitzondering onder. Op sommige plaatsen in de Huiswaard 
ontwikkelde zich een ruigt-elzenbos; andere delen blijven vooralsnog onbebost. In de hoger gelegen 
Oude kat zijn de kansen voor bosvorming gunstiger. Toch wordt vooralsnog slechts een klein deel van 
het terrein ingenomen door grotere en kleinere bosjes. Vooral schietwilg, Zwarte els en heropgeslagen 
populieren bepalen momenteel het aanzien. Ook Gewone es, Grauwe wilg, Amandelwilg en Katwilg 
komen voor, naast Eénstijlige meidoorn, Gewone vlier, Gelderse roos, Rode en Canadese kornoelje. Er 
zijn nog maar enkele zaailingen van Zomereik (Bijlsma et al. 2011).

Ies Zonneveld situeert de alleroudste grienden bij Dordrecht. Hij vernoemt Oude Kat, Otter en Huis-
waard (interview met Ies Zonneveld 8 mei 2012).

Op De Huiswaard bij de Keet komt veel opgaande Schietwilg voor zonder kapsporen. Voormalig bos-
wachter Dirk Fey vermoedt sterk dat dit geen zaailingen zijn, maar de laatste stek uit 1970 die doorge-
schoten is en nooit meer gehakt (interview met Dirk Fey, 18 oktober 2012).

In de zuidwestpunt van de Huiswaard staat één van de grootste Zwarte populieren van de Biesbosch. 
De stam meet circa 7 m omtrek (interview met Jacques Van der Neut, 18 oktober 2012).



172 w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h  |  a p r  ' 1 4  |  w v i

Afstervende Canadapopulieren op de Oude Kat. Foto Bert Maes, juli 2012.

 J Wilgenonderzoek
De Huiswaard werd vooral van op het water (Kikvorskil, Doode Kikvorsch, Helsloot) gekarteerd. Bij deze 
beschrijving is ook de Zuidwaartsche Hennip meegerekend. Er werden 13 wilgentaxa aangetroffen.

De Kikvorskil in de eerste helft van de 20ste eeuw. Foto uit de collectie van het bezoekerscentrum van de  
Sliedrechtse Biesbosch.
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Langs het water is Duitse dot kloon Gewone kletters het dominante taxon. Ook Kat- x Amandelwilg 
(vrouwelijke) kloon undulata is er behoorlijk algemeen. Plaatselijk is ‘Schmidtstam’ (mannelijke kloon 
Kat- x Bittere x Amandelwilg) dominant. Lokaal staat veel opgaande Schietwilg (vaak meerstammig; ook 
nog jonge inboet) en Schiet- x Kraakwilg. Zeldzamer komen de boomvormige wilgen Kraakwilg variëteit 
fragilis, Kraakwilg variëteit russeliana Schiet- x Kraakwilg variëteit basfordiana en Schiet- x Kraakwilg 
variëteit caerulea en de struikvorige wilgen Amandelwilg cf. variëteit Groene tweebast, Bittere wilg sub-
species lambertiana en Katwilg voor.

Duitse dot kloon Gewone kletters is dominant op de oevers van de Huiswaard. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 
2013.

Lokaal staan ook wat niet-griendwilgen, vooral Grauwe wilg.

Andere houtige soorten in de Huiswaard zijn Bitterzoet, Canadapopulier, Dauwbraam, Eénstijlige mei-
doorn, Gelderse roos, Gewone es, Gewone esdoorn, Gewone vlier, Hondsroos, Italiaanse populier, Kar-
dinaalsmuts, Paardenkastanje, Rode kornoelje subspecies australis, Zomereik, Zwarte els en Zwarte 
populier (3 ex. circa 20 m hoog).

In de kruidlaag zijn Gele lis, Grote engelwortel, Grote klis, Grote wederik, Hop, Moerasspirea, Poelruit, 
Reuzenbalsemien, Reuzenzwenkgras, Rivierkruiskruid en Slanke zegge (bij de griendkeet) de meest 
vermeldenswaardige soorten.

In de populierenaanplanten van de Huiswaard staan zeer weinig wilgen.
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Door de Wilgenstippelmot (Yponomeuta rorella) ingepakte Schietwilg op de Huiswaard. Foto Bert Maes, juli 2012.

Ook Oude Kat is vooral vanaf het water (Nieuwe Merwede en Katse gat) gekarteerd. Er werden 14 
wilgentaxa genoteerd.

In de omkade grienden is Schietwilg het dominante taxon. Overige boomvormige waargenomen wilgen 
zijn Kraakwilg variëteit fragilis, Schiet- x Kraakwilg, Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea, Schiet- x 
Kraakwilg variëteit basfordiana forma sanguinea (Belgisch rood) alsook 1 exemplaar treurwilg (Salix x 
sepulcralis variëteit chrysocoma ).

Bij een rietgors langs de Nieuwe Merwede is Bitter wilg subspecies lambertiana lokaal als bandwilg 
aangeplant.

Verder komen de struikvormige griendwilgen Amandelwilg, Duitse dot kloon Gewone kletters, Katwilg, 
Katwilg x Amandelwilg kloon undulata en ‘Schmidtstam’ (Kat- x Bittere x Amandelwilg) voor.

Behalve de griendwilgen komen hier ook zeldzaam Boswilg en Grauwe wilg voor.

Overige houtige soorten zijn Bitterzoet, Canadapopulier, Dauwbraam, Eénstijlige meidoorn, Gelderse 
roos, Gewone es, Gewone esdoorn, Gewone vlier, Okkernoot, Rode kornoeljes subspecies australis, 
Rubus armeniaca en Zwarte els.

In de kruidlaag worden onder meer Grote engelwortel, Moerasandoorn, Moerasspirea, Rivierkruiskruid 
en Ruwe smele. 
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Bloeiende, mannelijke Bittere wilg subspecies lambertiana langs de Kikvorskil in de Sliedrechtse Biesbosch. Foto 
Arnout  Zwaenepoel.

Mannelijke katjes van Bittere wilg subspecies lambertiana langs de Kikvorskil in de Sliedrechtse Biesbosch. Foto 
Arnout  Zwaenepoel, april 2013.
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2.1.63. DE PANNEKOEK EN SALICETUM BIJ HET BIESBOSCHMUSEUM 
(Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Het zuidelijke puntje van De Pannekoek (‘Pannekoek-zuid’) wordt ook ‘Marinussen’ genoemd, naar een 
griendwerker die in 1960 stierf. Voor de grienden is dit het meest relevante deel van De Pannekoek. Op 
een kaart van 1790 is dit gedeelte nog niet goed te herkennen. Ook op de kaart van De Leeuw (1807) 
is de Pannekoek niet duidelijk te herkennen. Wél ligt hij in een gebied met riet en wilgenbos. Op het 
minuutplan van het kadaster (1832) is het stuk verdeeld in 5 percelen, waarvan 3 als griend staan aan-
geduid en 2 als moeras. In 1850 staat een klein zuidpuntje als moeras aangegeven. In een legger van 
1867 zijn de moeraspercelen gewijzigd in “griend en riet”. Op de topokaart van 1889 is het zuidpuntje 
van Marinussen omkaad en als bos aangegeven. Ook het noordpuntje is bos. De rest is riet. In 1908 en 
1918 is de situatie ongewijzigd. Op de topokaart van 1933 is de zuidelijke griend groter geworden en 
op het westelijke deel is er ook een griend gekomen. Tijdens de springvloed van 1953 is de kade van 
de polder de Pannekoek doorbroken. Om de kade te herstellen had men grond nodig en daarvoor werd 
een deel van de griend gerooid. Omdat het zand per smalspoor uit die locatie gehaald werd noemde 
men dit gedeelte vanaf dan de Spoorput. De kaden van de Marinussen zijn echter niet meer hersteld 
en dat zijn dus open grienden geworden. De kwaliteit van dat hout was wel minder, maar het werd op 
dat moment nog uitsluitend als Gelders rijs verkocht. Er werden wél vletsloten gegraven zodat het hout 
vanaf dan per boot uit de grienden kon gehaald worden. Tot 1978 werden de grienden nog gehakt door 
een pachter. Daarna kwamen ze in handen van het Biesboschmuseum. De grote man hierachter was 
H. den Tuinder uit Sleeuwijk. Op De Pannekoek wordt nog circa 6,8 ha griend onderhouden vanwege 
de cultuurhistorische waarde (Huge & Reuser 1981).

Sinds het gebruik door het Biesboschmuseum is in de Spoorput een wilgentuin (salicetum) aangelegd, 
waarin ook talrijke taxa voorkomen die niet in de rest van de Biesbosch worden aangetroffen. Valen-
tine Wikaart van het Biesboschmuseum toonde ons het persoonlijk archief van rijkslandbouwconsulent 
W.D.J. Tuinzing, waardoor we heel wat meer details te weten kwamen over de aanleg van dit salicetum. 
Een brief van 1975 heeft het over de wenselijkheid om een dergelijk salicetum op te richten en stelt 1976 
in het vooruitzicht als timing.

Tuinzing onderhield een drukke briefwisseling met de beheerders van verschillende Europese wilgen-
collecties. Zo vernemen we dat hij in 1947 stekken ontving van Salix cordata var. purpurescens uit de 
Kew Gardens.

Ies Zonneveld herinnerde zich dat het de griendconsulent Tuinzing was die het salicetum aanlegde, 
maar hij zat op dat moment zelf in Afrika, waardoor hij dit niet van dichtbij meemaakte. Zeker niet alles 
wat in het salicetum voorkwam was typisch voor de Biesbosch volgens Ies (interview met Ies Zonneveld 
8 mei 2012). 
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Gehakt perceel op de Pannekoek. Terwijl de hakker enkele slieten uitdraagt, staat zijn rijshaak in ruststand op de 
boeien van de stoof. Fotoarchief H. den Tuinder, foto overgenomen uit Westerhout 1996.

Bloeiende, mannelijke Kraakwilg (Salix fragilis var. fragilis) op de Pannekoek. April is een goede maand om de 
Kraakwilgen te determineren. De mannelijke exemplaren sluiten meteen de variëteit russeliana uit. Niet gevorkte 
katjes sluiten de variëteit furcata uit. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2012.
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Knotbomen van Amandelwilg langs een griendpad in de Pannekoek. Foto Arnout  Zwaenepoel, september 2012.

Bloeiende, mannelijke Katwilg bij het Biesboschmuseum. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.
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 J Wilgenonderzoek
Van het huidige salicetum zijn twee beschrijvingen beschikbaar met aanduiding van de taxa die er 
zouden voorkomen. De twee wijken aanzienlijk van elkaar af en de benamingen laten vermoeden dat 
er flink wat foutief overgeschreven is bij de opmaak van de tweede lijst. De handgeschreven lijst lijkt 
correcter qua naamgeving en is vermoedelijk dus de oudste lijst. De uitgetikte lijst bevat veel foutieve 
benamingen en is dus vermoedelijk een afgeleide lijst. Heel wat namen zijn allerminst courant en zijn 
geen inheemse taxa. Het bleek uit de informatie hierboven ook duidelijk dat Tuinzing materiaal kreeg 
uit diverse landen en dat een deel daarvan in het salicetum is terechtgekomen. Daarom probeerden we 
eerst te duiden hoe we de benamingen van de lijst botanisch kunnen kaderen.

In beide lijsten staat in de hoek van het salicetum op rij 1 een “Schijndels rood” opgegeven. Uit een brief 
van Tuinzing uit 1974 vernemen we dat deze wilg zowel de onder de benaming ‘Deventer rood’, ‘Ameri-
kaans rood’ als ‘Schijndels rood’ bekend is. Bij het herbekijken van het salicetum in 2012 vonden we op 
de plaats van deze aanduiding echter een Duitse dot (Salix x dasyclados) aangeplant. 

In de handgeschreven lijst komt ook in de eerste rij een “S. americana Amerikaantje” voor. Uit de brief-
wisseling van Tuinzing weten we dat hij deze wilg uit Long Ashton in Engeland toegestuurd kreeg in 
1946, samen met “Yellow French en Belgian red”. Hij krijgt bovendien in hetzelfde jaar ook een brief uit 
Londen waar men de botanische identiteit van het Amerikaantje probeert te duiden, wat blijkbaar niet 
eenvoudig is. Er worden verschillende mogelijkheden geopperd, waaronder Salix americana Walpers, 
Salix richardsonii en Salix purpurea var. pendula. In de tweede lijst van het salicetum wordt het Ameri-
kaantje niet meer vermeld en staat in de plaats een “Salix viminalis Groene daggelder of Rijsenburgse 
kat” vermeld. Het Amerikaantje wordt tegenwoordig als Salix eriocephala benoemd. 

Iets verder in de handgeschreven beschrijving staat, nog altijd op de eerste rij, een Salix Rigida x Pur
purasens aangeduid. Ook dit is een verouderde/verkeerde benaming voor het Amerikaantje of Salix 
eriocephala.

De Berijpte wilg of Salix daphnoides is het laatste taxon van de eerste rij. Dit levert geen interpretatie-
problemen op. Deze wilg is correct benoemd volgens de huidige normen. In de tweede lijst komt deze 
wilg niet meer op deze plaats voor. Bij de controle vonden we deze wilg op tal van plaatsen tussen de 
andere rijen door geplant. De paarse kleur van de jonge twijgen is tegenwoordig populair bij vlechters. 
Daarom werd deze wilg wellicht extra vermeerderd.

Bladgal op blad van Berijpte wilg (Salix daphnoides) in het salicetum bij het Biesboschmuseum. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, juni 2012.
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 De tweede rij start in de handgeschreven beschrijving met een open vak. In de tweede lijst is het vak 
ingevuld als Rode dot. Rode dot zou een bijzondere kloon zijn van Duitse dot. In dat vak staat inderdaad 
nog steeds een eigenaardige Duitse dot, die afwijkt van de klassieke Duitse dot kloon Gewone kletters 
die wijd verspreid in de Biesbosch voorkomt. Uit de Nederlandse literatuur over Duitse dot vermoeden 
we dat we hier te maken hebben met Duitse dot kloon Römer, een uit Duitsland ingevoerd taxon, dat her 
en der in Nederland ingevoerd werd.

De tweede rij vervolgt met een Schietwilgvariëteit: Salix alba Cardinalis. Tuinzing (1974) vermoedt dat 
deze cultivar gelijk te stellen is aan Salix alba cv. ‘Chermesina’. Hutchinson (1946), de beheerder van 
het salicetum in Long Ashton in Bristol (Engeland) schrijft in een brief aan Tuinzing dat “Belgian Red is 
grown in Berkshire and is the same as Cardinalis”. Dit taxon blijkt in de tweede lijst verdwenen en ver-
vangen door een Boeren dot. Boeren dot is een lokale benaming voor Duitse dot.

Vervolgens komt er een Geoorde wilg of Salix aurita. Dit levert geen interpretatieproblemen op. Ook in 
de tweede lijst staat het taxon nog steeds vermeld. Deze wilg wordt echter niet meer op deze plaats 
aangetroffen.

Als laatste vak in de tweede rij wordt een Salix fragilis Leerteen vermeld. Dat is een lastige benaming. 
Salix fragilis is de Kraakwilg, maar de wilde Kraakwilg (Salix fragilis variëteit fragilis) is geen goede 
vlechtwilg. De naam zelf maakt duidelijk waarom. De toevoeging leerteen is dan ook eigenaardig, want 
die doet een teen zo sterk als leer vermoeden. In Vlaanderen wordt de benaming Lerenband gebruikt 
voor de uitstekende vlechtwis Kat- x Amandelwilg (Salix x mollissima). De tweede lijst vervormt de naam 
verder tot Salix tengilis Leerteen, wat uiteraard fout overgeschreven is. Verdere aanwijzingen over deze 
lastige wilg vinden we in een niet gedateerd overdrukje van een artikel dat Tuinzing schreef voor een 
tijdschrift, dat handelt over sierwilgen. Tuinzing schrijft: “In glans voor het hout van de vorige (Bittere 
wilg) niet onderdoende, echter nog iets lichter van kleur, is het gewas van de Leerteen, die overigens 
vaal van de Kraakwilg, S. fragilis L., weg heeft. Een katjeswilg is ze allerminst; Eens was dit taaie goed 
de geriefteen bij uitnemendheid, waarvan langs menig boerenerf dan ook een rijtje te vinden was. On
telbare jutezakken zijn ermee dichtgebonden, om slechts een enkele toepassing te noemen. Hem, die 
naar een werkelijk laagblijvend teengewas van opvallende kleur zoekt, kan deze Leerteen eveneens 
gerieven!” Dit suggereert ons inziens allemaal heel erg Salix fragilis variëteit russeliana. In Vlaanderen 
was deze Salix fragilis russeliana ook een zeer goede bindteen, tot ze vervangen werd door ‘Ameri-
kaantjes’ of ‘Duits rood’. Vanaf de intrede van het Duits rood werd russeliana als ‘oud rood’ bestempeld 
(niet te verwarren met Tuinzings oude rode die op Belgisch rood stam 56 = Salix x rubens variëteit bas
fordiana forma sanguinea slaat). De verwijzingen van Tuinzing naar Kraakwilg, naar een bindwilg van 
weleer, de bindwilgkwaliteiten, de abundantie in de Biesbosch en de mooie rode kleur van de snijteen 
zijn allemaal argumenten de eerder richting Salix fragilis russeliana wijzen dan naar de de Belgische 
‘lerenband’ die met Salix x mollissima var. undulata te vereenzelvigen is.

De derde rij start in de handgeschreven lijst met een Salix alba sericea. De naam blijft behouden in de 
tweede lijst. Op deze plaats staat momenteel nog altijd een Schietwilg, met bijzonder zilverachtig be-
haarde onderzijde, wat doet vermoeden dat het correcte taxon op deze plaats is gebleven. In een niet 
gedateerd handschrift in het Biesboschmuseum, vermoedelijk van Tuinzing afkomstig, vinden we een 
aanduiding dat Salix alba cv. Sericea identiek is met Salix alba regalis.
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Salix alba ‘sericea’ in het salicetum bij het Biesboschmuseum. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

Vervolgens komt een Salix aegyptiaca. In de tweede lijst is de benaming vervormd tot Aegypt Aca. We 
verwijzen voor de interpretatie van deze naam naar de uitleg hieronder bij Salix medemii op rij 6. Deze 
wilg werd in 2013 niet meer op deze plaats noch elders teruggevonden. Uit de briefwisseling van Tuin-
zing weten we dat hij Salix aegyptiaca uit de Kew Gardens in Engeland kreeg.

Rij drie vervolgt met een Salix purpurea Lintjeshout of Gele bitter. Dit is een duidelijke benaming. Het is 
een Bittere wilg, met een benaming die uit Vlaanderen afkomstig is. Lintjeshout of Leentjes is een popu-
laire vlechtwilg in de streek van Bornem, langs de Schelde in de Provincie Antwerpen. Deze wilg staat 
er nog altijd. In de bloeitijd kon vastgesteld worden dat het om een vrouwelijke kloon gaat.

Vervolgens komt een Salix fragilis Kraakwilg Belgisch Rood aan de beurt. Deze benaming is botanisch 
niet correct, maar het Belgisch rood maakt wél duidelijk welk taxon bedoeld wordt. Dit is een Schiet- x 
Kraakwilg variëteit basfordiana forma sanguinea. Ook dit taxon is zeer frequent in België en Vlaande-
ren. De bedoelde wilg staat in 2013 nog altijd op zijn correcte plaats. 

Rij drie eindigt met een Salix purpurea Bittere wilg. In de tweede lijst wordt dat Salix purpurea Gele 
bitterwilg. Dit is een duidelijke en correcte benaming. De wilg staat er nog altijd. In de lente konden we 
vaststellen dat het om een mannelijke kloon gaat. 

Rij vier start met een Salix babylonica Groene Hollandse treurwilg. De tweede lijst geeft een identieke 
aanduiding. Deze wilg heeft echter anno 2013 plaats geruimd voor een Amandelwilg. Griendwerker 
Peer Heystek duidt deze Amandelwilg aan als een “beugelgrauw”, omdat naar zijn zeggen deze wilg al 
heel mooi kromt vanaf de basis van de jonge twijgen. Dat is ideaal voor het vervaardigen van ‘beugels’ 
of ‘hoepels’. Vermoedelijk bedoelen de griendwerkers met de naam ‘beugelgrauw’ niet zo zeer een 
bepaalde kloon van Amandelwilg, dan wel een geschikte Amandelwilg om hoepels van te maken. Dat 
kunnen dus Amandelwilgen zijn die genetisch niet per se identiek zijn. 

Rij vier vervolgt met een Salix fragilis Frans geel. Ook dat taxon is botanisch gezien verkeerd benoemd, 
maar de benaming Frans geel is bekend. Deze wilg is nauw verwant aan Belgisch rood. Het gaat om 
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een Schiet- x Kraakwilg variëteit basfordiana forma basfordiana. De wilg staat anno 2013 nog op zijn 
correcte plaats.

In de handgeschreven lijst komt vervolgens een Salix gracilistyla voor. Dit is een uit Japan, Korea en 
China afkomstig klein wilgje dat soms gekweekt wordt omwille van zijn decoratieve katjes. Vooral de 
cultivar melanostachys met zwarte katjes is nogal gegeerd voor tuinen. Tuinzing kent de variëteit blijk-
baar goed, want in zijn briefwisseling is dit taxon herhaaldelijk terug te vinden bij aanbevelingen van 
decoratieve wilgen (zie o.a. Tuinzing 1974). In de tweede lijst van het salicetum is dit taxon verdwenen 
en vervangen door ‘IJs grauw’. Dit is een kloon van de Amandelwilg (Salix triandra). Bij het herbekijken 
van het salicetum in 2013 troffen we deze wilg evenwel niet meer aan en stond op die plaats een Zwarte 
driebast (eveneens een kloon van de Amandelwilg).

De lijst vervolgt met Salix triandra Zwarte driebast. Deze benaming is duidelijk. Het is een Amandelwilg 
van de vrouwelijke kloon Zwarte driebast. Tuinzing deed grote inspanningen om deze wilg ingang te 
doen vinden in de Biesbosch. Anno 2013 staat deze wilg nog op zijn correcte plaats.

Rij 4 eindigt met een Salix viminalis Deventer kat. Op deze plaats staat anno 2013 een vrouwelijke Kat-
wilg (Salix viminalis), wellicht dus nog correct de kloon Deventer kat.

Rij 5 begint met een Salix pentandra. Die benaming is duidelijk. Dit moet een Laurierwilg zijn. De wilg 
is echter verdwenen op deze plaats. Elders in het salicetum is Laurierwilg echter wél nog te vinden. Uit 
de briefwisseling van Tuinzing weten we dat hij die mogelijks uit de Hortus Amsterdam verkreeg. Bij die 
notitie plaatste Tuinzing echter een vraagteken.

Rij 5 vervolgt met Salix triandra Langbroeks grauw. Ook die benaming is duidelijk. Dit is een Amandel-
wilg afkomstig uit het wilgenproefveld Langbroek, een plaatsje in de provincie Utrecht. Grauw is ook de 
typische benaming van de griendwerkers in de Biesbosch (en op veel andere plaatsen in Nederland) 
voor Amandelwilg (Salix triandra). Bij uitbreiding wordt de benaming ook gebruikt voor Katwilg, hoewel 
dan meestal katgrauw wordt gezegd. Het ‘grauw’ van de griendwerkers mag niet verward worden met 
de botanische benaming Grauwe wilg (Salix cinerea), die helemaal geen griendwilg is. Op dezelfde 
plaats in rij 5 staat anno 2013 nog altijd een Amandelwilg, mogelijk correct dus de kloon Langbroeks 
grauw. Tuinzing (niet gedateerd) geeft als beschrijving van Langbroeks grauw op dat het een geel-
groene plant is.

Met het volgende taxon wist de opsteller van het handschrift blijkbaar zelf niet goed weg. De wilg is 
benoemd als Salix ? Schietwilgtype. Op die plaats staat inderdaad nog een Schietwilg.

Rij 5 vervolgt met Salix caprea Waterwilg. Boswilg is een meer correcte botanische benaming voor deze 
wilg, die er echter niet meer staat.

Rij 5 eindigt met een Salix myrsinifolia (in de tweede lijst foutief vervormd tot mirimifolia). Salix myrsini
folia is een correcte botanische benaming voor een wilg die geen Nederlandse benaming heeft (want 
niet in Nederland of Vlaanderen in het wild voorkomt). Anno 2013 is de wilg er nog altijd aanwezig. In de 
lente werd vastgesteld dat het om een vrouwelijke kloon gaat. 
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Vrouwelijke bloeiende Salix myrsinifolia in het salicetum bij het Biesboschmuseum. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 
2013.

Rij 6 start met een Salix fragilis Kraakwilg. Deze benaming is duidelijk. Of het taxon correct benoemd 
is, was lastiger uit te maken, omdat eenjarige twijgen van Kraakwilg en Kraakwilg x Schietwilg lastig 
kunnen te onderscheiden zijn.

Vervolgens komt een Salix triandra donkergrauw discolor aan de beurt. De beschrijving is duidelijk. Dit 
is een Amandelwilg. Het gaat om een kloon met donker gekleurde twijgen en discolore blaadjes, dit is: 
de onder- en bovenzijde hebben duidelijk een verschillende groentint. Deze wilg is echter op die plaats 
niet meer terug te vinden.

S. Medemii uit de handgeschreven lijst is in de getikte lijst vervormd tot S. Medem 9. Uit een brief van de 
Gemeenteplantsoenen van ’s Gravenhage aan Tuinzing gericht en gedateerd 15 januari 1936, verne-
men we hoe deze wilg mogelijk bij Tuinzing is terecht gekomen. De brief vermeldt: “34 soorten en varië
teiten van wilgen zijn aan uw adres afgezonden. … De Salix Medemii (?) wordt door Staatsboschbeheer 
beschouwd S. cinerea te zijn en als zoodanig voor de Rijkswegen gevraagd. Het is een beste wilg, doch 
die naam S. Cinerea is onjuist. Hier zijn indertijd vele wilgen van het Boschbouw Proefstation uitgeplant, 
doch nu zijn de nummers meest verloren gegaan”. Een tweede mogelijkheid voor de herkomst van deze 
wilg is de Kew Gardens. In de briefwisseling van Tuinzing komt ook een brief voor uit 1937 waarin de 
heer Van Daalen, rijkslandbouwconsulent te Bilthoven stekken beloofd wordt van “Salix fragilis, S. vitel
lina, S. Medemii, S. Rehderiana C.K. Schneider en Salix fragilis vars. Basfordiana en pendula” uit de 
Kew Gardens. Wellicht kreeg Tuinzing op zijn beurt stekken van zijn collega uit Bilthoven. Salix medemii 
Boiss. wordt in de literatuur ook als Salix aegyptiaca benoemd. In een brief uit 1974 vermeldt Tuinzing 
nog dat dit “een vrij forse wilg is met breed grof blad, donker hout en grote vroeg verschijnende katten. 
De wilg wordt veel op wegbermen toegepast”. Bij het bekijken van het Biesbosch-salicetum in 2012 
werd deze wilg niet meer aangetroffen.

Rij 6 vervolgt met een raadselachtig ‘ccc’ als aanduiding. 

Het laatste taxon in rij 6 was een Hengelaarsgrauw. Die aanduiding is duidelijk. Dit is een Amandelwilg 
van de kloon Hengelaars grauw. Er is echter op die plaats geen Amandelwilg meer te vinden. Of de aan-
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duiding hoe dan ook correct was is zeer de vraag. Uit de briefwisseling van Tuinzing vernemen we dat 
hij zijn spijt betuigt bij die aanduiding in het Salicetum van de Kornse Boezem, waar het materiaal van 
het salicetum van de Pannekoek voor een deel vandaan komt: ‘Het is helaas geen Hengelaars grauw!’
Rij 7 begint opnieuw met een Salix pentandra Laurierwilg. De benaming is duidelijk en botanisch cor-
rect. Op die plaats staat in 2013 ook nog altijd het aangeduide taxon. In de lente bleek dat het om een 
vrouwelijk exemplaar gaat. We vermelden hogerop al dat de herkomst van de plant mogelijk de Hortus 
Amsterdam is (briefwisseling Tuinzing).

Laurierwilg in het salicetum bij het Biesboschmuseum. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2012.

Het handschrift vermeldt in het volgende vak enkele een nummer 155.

In het volgende vak is een Salix cinerea Grauwe wilg aangeduid. Dit is een botanisch correcte aandui-
ding. Op deze plaats is echter in 2013 geen Grauwe wilg meer te vinden.

Vervolgens komt een Salix dasyclados Wimm Duitse Dot aan de beurt. De aanduiding is duidelijk, zij 
het botanisch vermoedelijk niet helemaal correct. Aangezien de Duitse dot een drievoudige bastaard is 
hoort hier minstens een maalteken te staan: Salix x dasyclados. Er is anno 2013 geen Duitse dot meer 
op die plaats aangetroffen.

Rij 7 eindigt met een Salix alba type c/land. (in de getikte lijst vervormd tot type Glans). Op die plaats 
staat anno 2013 nog altijd een Schietwilg.

Rij 8 begint met een Salix viminalis Rijsenburgse kat. Dit is een duidelijke benaming: een Katwilg van de 
kloon Rijsenburgse kat. Anno 2013 wordt op die plaats een mannelijke Katwilg aangetroffen. Tuinzing 
noemt de Groene Rijsenburgse kat = Groene daggelder inderdaad een mannelijke kloon. Deze is mee-
gebracht uit Rijsenburg in de provincie Utrecht. Oorspronkelijk is het een Katwilg afkomstig uit Silezië 
(Pruisen), die daar door Schmidt vermeerderd werd.
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Groene Rijsenburgse kat of Groene daggelder, een mannelijke Katwilgkloon ingevoerd uit Silezië. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, april 2013.

Rij 8 vervolgt met drie vakken die enkel nummers en vraagtekens krijgen. Ze eindigt met een stam 65 
Schmidt. Volgens Meijerink (1938) zou die Schmidtstam 65 een kloon van een Amandelwilg met gele 
takken moeten zijn, één van de vele klonen en kruisingen die de Duitser Schmidt vanaf 1931 commerci-
aliseerde. Er is echter op die plaats geen Amandelwilg meer terug te vinden. Uit eigen onderzoek blijkt 
dat de Schmidtstam 65 een drievoudige bastaard is tussen Katwilg, Bittere wilg en Amandelwilg. Die 
staat nog in het salicetum, maar niet meer op de hier aangeduide plaats.

Op rijen 9 en 10 staan in het handschrift een hele reeks Salix alba’s of Schietwilgen aangeduid, telkens 
met een nummer. Nogal wat nummers verwijzen naar Kop van ’t Land. De nummers verwijzen naar 
klonen die Tuinzing probeerde te maken van Schietwilgen die hij in de Biesbosch zelf oogstte. Vermoe-
delijk bleef dit zonder vervolg, want de Biesbosch-schietwilgen kregen nadien geen commercieel circuit. 
Het is echter interessant te zien hoeveel variatie Tuinzing in die Schietwilgen onderscheidde. Het is een 
argument om aan te nemen dat in de Biesbosch een zeer diverse autochtone populatie Schietwilg voor-
kwam. Op deze plaatsen zijn anno 2013 niet overal meer Schietwilgen terug te vinden, maar ook Schiet 
x Kraakwilg en Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea. Het is best mogelijk dat Tuinzing die destijds over 
één kam scheerde, want hij vernoemt de kruising Schiet- x Kraakwilg nergens.

Rij 11 begint met een Salix fragilis uit de Biesbosch en vervolgt opnieuw met alba’s uit de Biesbosch of 
met aanduidingen Hardinxveld en Steil Rood. Vermoedelijk staan alle aangeduide taxa nog op de cor-
recte plaats. Het is alleen onduidelijk of het eerste taxon eerder een Kraakwilg variëteit russeliana is dan 
wel een Schiet- x Kraakwilg. Dat is op eenjarig materiaal zeer moeilijk te determineren.

Rij 12 start met een Salix gracilyistyla. Dat taxon kennen we inmiddels van rij 4. Op die plaats staat 
echter anno 2013 niets meer dat daarop lijkt. Voor de rest van de rij zijn geen namen meer opgegeven.
Rij 13 start met een Salix myrsinifolia. Dat taxon kennen we al van hoger. Anno 13 staat deze wilg er nog 
altijd. In de lente konden we vaststellen dat het om een vrouwelijke kloon gaat.

Rij 13 vervolgt met Fragilis Frans Geel. Hogerop zagen we al dat dit taxon eigenlijk Salix x rubens vari-
eteit basfordiana forma basfordiana moet heten. Het staat overigens nog op de correcte plaats.
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Rij 14 start met Salix basfordiana. Dat is het taxon dat we hierboven benoemden. Deze wilg staat echter 
niet meer op deze plaats.

Rij 14 vervolgt met Hengelaars grauw. Ook dat taxon kennen we inmiddels. Ook dat taxon is echter 
anno 2013 verdwenen.

Op rij 15 staat nog slechts Salix purpurea opgegeven. In de uitgetikte beschrijving is dat Salix purpurea 
Rode bitterwilg geworden. Op die plaats staat anno 2013 en andere wilg.

Deze uitleg maakt wel duidelijk wat Tuinzing oorspronkelijk in dit salicetum voor ogen had, maar niet wat 
er anno 2013 nog staat. De situatie wordt extra bemoeilijkt doordat de nummers van de rijen inmiddels 
omgekeerd zijn en er tussen de officiële rijen nog eens extra rijen ingelast zijn. Daarom werd het sa-
licetum volledig opnieuw bekeken en gedetermineerd. De tabel hieronder geeft weer wat er anno 2013 
in het salicetum staat. Planten waar twijfel over bestaat worden aangeduid met cf. of een vraagteken. 
Bepaalde planten kunnen nog niet met absolute zekerheid benoemd worden, zo lang we ze niet in bloei 
hebben gezien. Enige aanvullende kartering is daarom wenselijk. Daarvoor moeten deze planten echter 
minstens een jaar gespaard worden van oogsten.
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20 Salix x rubens Schijndels 
rood

Salix x dasyclados 
Duitse dot kloon 
Gewone kletters 
vrouwelijk

Schmidstam’: Salix 
viminalis x purpurea x 
triandra mannelijk

19 Salix x dasyclados cf. 
kloon Römer Rode dot

Salix x rubens Salix x rubens

18 Salix alba sericea 
Schietwilg

Salix viminalis Katwilg 
mannelijk

Salix purpurea pur-
purea  Bittere wilg 
Lintjeshout vrouwelijk

Salix x rubens 
basfordiana san-
guinea Belgisch 
Rood

Salix purpurea 
Bittere wilg Geel 
mannelijk

17 Salix triandra Amandelwilg 
(cf. Beugelgrauw?)

Salix x rubens basfrdi-
ana basfordiana Frans 
Geel

Salix triandra 
Amandelwilg Zwarte 
Driebast; vrouwelijk

Salix viminalis 
Katwilg Deventer 
Kat vrouwelijk

16 Salix cinerea Grauwe wilg, 
mannelijk

Salix triandra 
Amandelwilg 
Langebroeks Grauw 
380

Salix alba Schietwilg 
654

Salix x dasy-
clados kloon 
Kattekletters 
(= Zilverblad); 
vrouwelijk

Salix myrsinifolia 
vrouwelijk

15 Salix x rubens of Salix 
fragilis russeliana?

Salix x holosericea Kat- 
x Grauwe wilg mannelijk

Salix purpurea 
purpurea Bittere wilg 
vrouwelijk

14 Salix pentandra Laurierwilg  
vrouwelijk

Salix x rubens caerulea 
155

Salix viminalis Katwilg 
vrouwelijk

Salix x rubens 
basfordiana san-
guinea Belgisch 
Rood

Salix alba type 32 
Schietwilg

13 Salix viminalis Katwilg 
Rijsenburgse kat mannelijk

Salix cinerea Grauwe 
wilg

Salix triandra 
Amandelwilg 
vrouwelijk

Salix x holoseri-
cea Kat- x Grauwe 
wilg

Salix x rubens 
basfordiana

12 Salix x rubens 489 Salix x rubens caerulea 
492

Salix x rubens 494 Salix x rubens 
basfordiana 500

11 Salix alba 503 Salix alba 633 Salix alba 634 Salix alba 635 Salix alba 636
10 Salix x rubens of Salix 

fragilis russeliana?
Salix alba 448 Salix alba Steilrood Salix alba 638 Salix alba 637

9 Salix viminalis Katwilg  Salix daphnoides 
Berijpte wilg

Salix x mollis-
sima undulata 
Kat- x Amandelwilg; 
vrouwelijk 

Salix x rubens 
basfordiana

8 Salix myrsinifolia vrouwelijk Salix x rubens basfordi-
ana basfordiana Frans 
geel

Salix triandra 
Amandelwilg Gele 
tweebast vrouwelijk

Salix viminalis 
Katwilg vrouwelijk

Salix triandra 
Amandelwilg 
Groene tweebast 
vrouwelijk

7 Salix viminalis x purpurea x 
triandra: ‘Schmidtstam’

Salix triandra 
Amandelwilg vrouwelijk 
Hengelaars grauw?

Salix viminalis Katwilg Salix triandra 
Amandelwilg 
Bleigrauw

Salix x dasycla-
dos Duitse dot 
kloon Kattekletters 
(Zilverblad); 
vrouwelijk

6 Salix purpurea lambertiana 
Bittere wilg Rood

Salix x dasycla-
dos Duitse dot 
kloon Kattekletters 
(Zilverblad); vrouwelijk

riet riet riet

5 Salix viminalis x purpurea 
x triandra: ‘Schmidtstam’ 
mannelijk

riet riet riet riet

4 Salix x daphnoides Berijpte 
wilg

riet riet riet riet

Salix x rubens riet riet riet riet
Salix viminalis x purpurea 
x triandra ‘Schmidtstam’; 
mannelijk

riet riet riet riet

3 Salix x purpurea Bittere 
wilg

riet riet riet riet

Salix x rubens riet riet riet riet
Salix x rubens basfordiana 
basfordiana Frans geel

riet riet riet riet

2 Salix x rubens basfordiana 
sanguinea Belgisch rood

riet riet riet riet

Salix x rubens riet riet riet riet
Salix x rubens riet riet riet riet

1 Salix daphnoides Berijpte 
wilg

riet riet riet riet
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2.1.64. PETRUSPLAAT (SPAARBEKKEN) (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Dirk Fey (cit. in Van Wijk 2008) situeert het graven van de spaarbekkens vanaf 1970. De bekkens leve-
ren water vanaf 1973. Petrusplaat is 106 ha groot.

Zonneveld (2000) beschrijft dat de bossen rond de spaarbekkens kunstmatig aangelegde bossen zijn. 
Dat blijkt grotendeels ook uit het afwijkende spectrum aan boomsoorten en is ook de reden waarom 
we deze plaatsen minder intensief inventariseerden. Zonneveld haalt Eénstijlige meidoorn, Sleedoorn, 
Spaanse aak, iep, eik en es aan als soorten die in deze kunstmatige bossen aangeplant werden.

De beplantingsplannen van het spaarbekken Petrusplaat zijn bewaard. Zij tonen een gedetailleerde lijst 
van de aangeplante soorten en waar deze geplant werden. De ‘plantsoenlijst’ werd opgemaakt door de 
‘Werkplaats voor milieubouw ir. Wil Thijsen n.v.’ . De opmaak van het plan is niet precies gedateerd, 
maar schrijft beplantingen voor, voor de periode 1971 tot 1973. Voor ons onderzoek zijn de wilgen 
natuurlijk belangrijkst. Struikvormige en boomvormige wilgen zijn apart opgelijst. Bij de struikvormige 
aan te planten wilgen staan Schietwilg (Salix alba), Grauwe wilg (Salix cinerea), Duitse dot (Salix dasy
clados), Kraakwilg (Salix fragilis), Bittere wilg (Salix purpurea), Amandelwilg (Salix triandra) en Katwilg 
(Salix viminalis). Bij de boomvormige wilgen worden “Salix fragilis Schietwilg of geel” en “Salix alba 
Rood wilgenhout” vermeld. De eerst vermelde boomvormige wilg is vermoedelijk geen Kraakwilg of 
Salix fragilis, maar Salix x rubens var. Basfordiana forma basfordiana. Dat is de wilg die in de Biesbosch 
“geel” of nog frequenter “Frans geel” genoemd wordt. De tweede soort is de echte Schietwilg of Salix 
alba. Die wordt in de Biesbosch meestal als “rood” aangeduid. Een aantal van deze bomen zijn expliciet 
als knotwilg opgegeven. Op de lijst staan bij elke soort ook de precieze aantallen vermeld.

Als overige aan te planten soorten vermeldt de lijst Spaanse aak, Hazelaar, Eénstijlige meidoorn, (Eu-
ropese) vogelkers, Sleedoorn, Hondsroos, Gewone vlier, Veldiep, Gelderse roos, Gewone esdoorn, 
Gewone es, Grauwe abeel, Zwarte populier en olm cultivar ‘Commelin’. De iepen kregen snel te maken 
met de iepenziekte en werden circa 1990 opnieuw gerooid.

Er bestaat ook nog een plantlijst voor de drie spaarbekkens tegelijk. Die dateert van 1973-1974 en die 
vermeldt ook nog enkele soorten die niet op de aparte plantlijsten voor de individuele spaarbekkens 
staan. Toch hebben we redenen om aan te nemen dat die soorten wel degelijk geplant werden, want 
minstens een aantal ervan troffen we op het terrein nog aan. Als extra wilgen vermeldt die lijst onder 
meer nog Kaspische zandwilg (Salix acutifolia). Als extra overige houten soorten vermeldt de lijst onder 
meer Zuurbes, Rode kornoelje, Duindoorn, Wilde liguster, Duinroos, Witte abeel, Zwarte balsempopu-
lier (Populus trichocarpa), Ratelpopulier en Moerascipres.

 J Wilgenonderzoek
Omwille van het quasi integraal aangeplante spectrum bij de spaarbekkenaanleg werd Petrusplaat niet 
in detail onderzocht. Via het Gat van de Noorderklip en de Sloot beneden Petrus werden echter wél de 
oevers gekarteerd, waar wél nog heel wat griendenrelicten of vegetatief verbreide wilgen voorkomen. 
De onmiddellijke omgeving van de aanlegplaats werd van op het land gekarteerd.

In totaal werden 8 wilgentaxa waargenomen. 

Schietwilg en Schiet- x Kraakwilg zijn de twee belangrijkste boomvormige wilgen. Het ogen geen grien-
drelicten. De Schietwilgen zijn relatief jonge opgaande bomen, nog in regelmatig plantpatroon. De 
Schiet- x Kraakwilgen ogen een kloon, met een opvallen klein, breed blad. Ook dat oogt eerder aanplant 
bij het spaarbekken dan griendrelict.

Ook bij de struiken zijn verschillende eerder recente aanplantpatronen te herkennen, onder meer met 
Katwilg, met Kat- x Grauwe wilg, met Duitse dot kloon Gewone kletters.

Mogelijk wel nog griendrelicten of spontane verbreiding van uit grienden ogen de Kat- x Amandelwilg 
kloon undulata en de Bittere wilg subspecies lambertiana.
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Grauwe wilg is geen griendrelict, maar oogt spontaan gevestigd.  

Voor de rest is nog heel veel van de aanplantschema’s ook in werkelijkheid aanwezig: Eénstijlige mei-
doorn, Gelderse roos, Gewone es, Gewone vlier, Grauwe abeel, Hondsroos, Sleedoorn, Zomereik en 
Zwarte populier (1 exemplaar waargenomen). Het zijn vooral de planten rond deze spaarbekkens die 
het bemoeilijken om nog autochtone planten van dezelfde soorten elders in de Biesbosch aan te wijzen. 
Uitzaai vanuit deze aanplanten is op een periode van circa 40 jaar heel erg waarschijnlijk.
 

2.1.65. PLAAT VAN HET LAND VAN ESSCHE

 J Voorgeschiedenis
De Plaat van het Land van Essche maakt geen deel uit van de Biesbosch, maar ligt ten westen ervan, 
noordelijk grenzend aan het Hollands Diep. Omdat hier ooit een salicetum aangelegd werd als voor-
loper van de saliceta in de Kornse Boezem en bij het Biesboschmuseum in de Brabantse Biesbosch 
werd deze locatie ook bezocht. Enkele medewerkers van Staatsbosbeheer (Jacques van der Neut, Aad 
Wesdorp en Wicher Pen) hielpen ons op weg om de plaats terug te vinden, waarvoor hartelijk dank. Zij 
bezorgden ons ook een lijst van de wilgen die er ooit aangeplant werden. Het betrof niet minder dan 33 
taxa, waarvan op zijn minst ook weer de lokale benamingen interessant zijn om een link te kunnen leg-
gen tussen het taalgebruik van de griendwerkers en de botanische benamingen. Een aantal namen zijn 
verkeerd gespeld. We voegen een derde kolom toe met de vermoedelijk meer correcte benamingen.

Nr Wet. Naam in de 
lijst

Lokale benaming Vermoedelijk correcte Nederlandse of weten-
schappelijke benaming

1 Salix misinifolia Salix myrsinifolia
2 Salix medemeï Egyptische wilg (Salix medemii)
3 Salix fragilis Bind- of leerteen Salix fragilis variëteit russeliana
4 Salix fragilis Slijk- of schietwilg Salix x rubens variëteit basfordiana
5 Salix aurita Geoorde wilg
6 Salix cinerea Grijze wilg Grauwe wilg
7 Salix pentandra Laurierwilg Laurierwilg
8 Salix caprea Waterwilg Boswilg
9 Salix alba sericea Schietwilg var. sericea
10 Salix alba vitellina Bindwilg Schietwilg var. vitellina
11 Salix Schijndels of Deventer rood Salix x mollissima variëteit undulata
12 Salix alba Rood Schietwilg
13 Salix fragilis Belgisch rood Salix x rubens variëteit basfordiana forma sanguinea
14 Salix Bitterwilg Salix purpurea
15 Salix dasyclados Boerendot Salix x dasyclados kloon Römer
16 Salix alba cardinalis = S. alba cv. Chermesina? (Tuinzing 1974)

= Belgisch rood? (Hutchinson 1946) 
17 Salix americano Amerikaanse wilg Salix eriocephala
18 Salix frigalis Frans rood Salix x rubens variëteit basfordiana forma sanguinea
19 Populus nigra Zwarte populier
20 Salix purpurea Rode bitter Salix purpurea subspecies lambertiana
21 Salix purpurea Gele bitter of lintjeshout Salix purpurea subspecies purpurea kloon lintjeshout
22 Salix purpurea Groene bitter Salix purpurea subspecies lambertiana
23 Salix purpurea Blauwe bitter Bitter wilg
24 Salix viminalis Katwilg, gewone kat, groene kat Katwilg
25 Salix viminalis Blauwe kat Katwilg
26 Salix viminalis Daggelder of Rijsenburgse kat Katwilg
27 Salix triandra Smidt’s stam Salix viminalis x purpurea x triandra
28 Salix triandra Uitwaard Amandelwilg
29 Salix triandra Grauw Amandelwilg
30 Salix triandra Dussens grauw Amandelwilg
31 Salix triandra Langbroeks grauw Amandelwilg
32 Salix triandra Oostenrijks grauw Salix elaeagnos?
33 Salix triandra Hengelaarsgrauw Amandelwilg?

Het Deventer rood
= Schijndels rood = Amerikaans rood bleef lange tijd een wilg waar we het gissen hadden naar de bota-
nische identiteit. Uiteindelijk menen we toch voldoende aanknopingspunten gevonden te hebben voor 
een mogelijke determinatie. We geven eerst alle aanknopingspunten weer en formuleren dan de meest 
waarschijnlijke hypothese. 
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Tuinzing (niet gedateerd) beschrijft deze wilg als volgt: “Weinig snijgrienden, die een zo lange levens
duur hebben als de enkele griendjes die hier te lande beplant zijn met het Deventer rood, Schijndels 
rood of Amerikaans rood. Een teen die zelfs in droge toestand met enig beleid nog als bindteen dienst 
kan doen en waarvan het model dat van de Duitse dot het meest nabijkomt. De nervatuur van het blad 
is echter geheel anders en doet aan die van het blad van de Waterwilg, S. caprea L. denken. De hel
derbruine tint van de bast en de wat lichtergekleurde, dikke bladknoppen maken het Deventer rood tot 
een bijzonder aantrekkelijk gewas, dat vrij laag blijft en waarvan vooral de vertakte telgen wat katjes 
kunnen voortbrengen.” 

Tuinzing (1974) schrijft: “’s Winters bijzonder mooi bruingekleurde, onbehaarde twijgen en vrij laat ver
schijnende zilverwitte katjes. Evenals S. gracilistyla cv. Melanostachys bijzonder geschikt voor bloem
stukjes”. 

In een andere brief van Tuinzing (1974) schrijft hij: “Deventer kat en Deventer rood moeten ook al heel 
oud zijn.” Tuinzing verwoordt duidelijk in zijn brief dat deze wilg dateert van lang vóór Duitse dot die 
maar omstreeks 1920-1930 zou ingevoerd zijn. 

Een handschrift in het Biesboschmuseum, noch gedateerd, noch ondertekend, maar vermoedelijk ook 
van Tuinzing afkomstig geeft nog een passage over Deventer rood:
“Het Deventer rood was in Utrecht als Schijndels rood bekend. In geheel zuidoost Utrecht, een gebied 
dat eens enkele honderden percelen griendhout telde, lag maar één perceel hiervan, niet ver van Hou
ten vandaan. Het werd publiek verkocht en ging jaar op jaar vlot van de hand. De teenhandelaren maak
ten er graag gebruik van bij de aflevering van geschild teenhout. Het was een houtige (?), soepele en 
uitermate taaie teen, die tot heel laat in de tijd nog zonder te breken als band kon dienen. Heel vroeg uit
lopend, toonde het gewas ook vroeg in de herfst een ware herfsttint, zoals geen enkele andere teen die 
laat zien. De zilverwitte, uitsluitend vrouwelijke katjes tooien voor het verschijnen van het blad de teen 
met haar goudbruine bast. Een betrekkelijk groot aantal percelen hiervan lag in de IJselstreek, waar 
men van Deventer rood sprak. Mogelijk is deze vorm afkomstig van de Bannink onder Colmschate. Bij
zonder geschikt als bindteen, in het bijzonder als rietband. Meerjarig gewas om de twijgsoort tot recht te 
laten komen, zou zich uitstekend hebben geleend voor het maken van schenen voor de mandenmakerij. 
Deventer rood, net als Duitse dot, bij vorst nog als band te gebruiken. 

De benaming Amerikaans rood doet ons uiteraard eerst aan het Amerikaantje (Salix eriocephala) den-
ken, maar de rest van de beschrijving klopt daar helemaal niet mee. In het salicetum bij het Biesbosch-
museum staat op de plaats met het plakkaatje Schijndels rood een Duitse dot geplant. Vraag is of plak-
kaatje en de plant ter plaatse nog met elkaar overeenkomen? 

Een laatste aanwijzing vinden we in een overzicht van de taxa een ‘salicetum Neerlandicum 1995’, 
Dutch willow collection in Middelstum and Ooij, waar een Salix x mollissima Deventer rood en een Salix 
viminalis Schijndels rood (de laatste afkomstig uit de Biesbosch) opgegeven zijn.

Uit al deze fragmenten kunnen we een aantal zaken puren die ons wellicht een determinatie toelaten. 
We vatten ze even samen:

 � Zeer goede bindteen (Tuinzing, niet gedateerd)
 � Model lijkend op Duitse dot, maar vrij laag blijvend (Tuinzing, niet gedateerd): m.a.w. een struik
 � ’s winters mooi bruingekleurde, onbehaarde twijgen (Tuinzing 1974)
 � Laat verschijnende zilverwitte katjes (Tuinzing 1974)
 � Al zeer lang in gebruik; lang vóór Duitse dot (Tuinzing 1974)
 � Geschikt om te schillen (anoniem, niet gedateerd)
 � Soepel en uitermate taai (anoniem, niet gedateerd)
 � vroeg in de herfst een ware herfsttint, zoals geen enkele andere teen die laat zien (anoniem, niet 

gedateerd)
 � uitsluitend vrouwelijke katjes (anoniem, niet gedateerd)
 � teen met goudbruine bast (anoniem, niet gedateerd)
 � zeer geschikt als rietband (anoniem, niet gedateerd)
 � meerjarig gewas geschikt voor schenen voor de mandenmakerij (anoniem, niet gedateerd)
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 � Salix x mollissima Deventer rood (collectie in salicetum Neerlandicum Middelstum en Ooij)
 � Salix viminalis Schijndels rood (collectie in salicetum Neerlandicum Middelstum en Ooij)

Al deze kenmerken, met uitzondering van de laatste naamgeving (Salix viminalis Schijndels rood) stem-
men perfect overeen met de Salix x mollissima kloon undulata die we talrijk in de Biesbosch vonden. 
Deze kloon is inderdaad een zeer goede bindteen, het is een vrij lage struik; ze bloeit later dan de mees-
te andere struiken, wat door de verwantschap met Amandelwilg veroorzaakt wordt; de katjes zijn sterk 
behaard, wat ze op een kortstondig moment inderdaad zilverwit doet lijken; de kloon is in België op zijn 
minst al in de 19de eeuw aanwezig, wat kan stroken met ‘al zeer lang in gebruik’; Amandelwilg laat zich 
zeer goed schillen, dus van de kruising mogen we dat wellicht ook aannemen; de goudkleurige herfsttint 
is inderdaad een zeer goed kenmerk om deze kloon te herkennen en te onderscheiden van bijvoorbeeld 
de nauw verwante Salix x mollissima ‘behaarde twijg’; de uitsluitend vrouwelijke katjes kloppen met 
beide in de Biesbosch aangetroffen Salix x mollissima-klonen; we troffen deze wilg zeer frequent aan 
bij verwilderde rietgorzen in de Biesbosch; de naamsuggestie Salix x mollissima Deventer Rood, uit het 
salicetum Neerlandicum lijkt ons een correcte. Het ‘rood’ is overigens een bizarre aanduiding, want de 
plant vertoont nauwelijks rood. Alleen de zeer jonge blaadjes durven wel wat roodachtig ogen. Wat we 
met de naamaanduiding Salix viminalis Schijndels rood moeten aanvangen weten we niet goed. Zijn 
Deventer rood en Schijndels rood dan toch geen synoniemen? Of is de laatste naamgeving uit de lucht 
gegrepen? Ook de aanduiding Amerikaans rood is vermoedelijk onterecht, maar niet helemaal verwon-
derlijk. Het Amerikaantje (Salix eriocephala) lijkt ook zeer goed op een Amandelwilg. De verwarring met 
een Salix x mollissima is zeer goed mogelijk. Dat blijft voorlopig onopgelost. Dat ons Deventer rood 
echter met Salix x mollissima variëteit undulata overeenstemt, lijdt nog weinig twijfel.  

Vrouwelijk katje van Deventer rood, Sliedrechtse Biesbosch. Foto Arnout  Zwaenepoel.
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De goudgele kleur van Salix x mollissima var. undulata is vanaf september een prima kenmerk om dit taxon al 
van op afstand te herkennen. De foto werd genomen op Catharinaplaatjes. Foto Arnout  Zwaenepoel, september 
2012.

De rode kleur van de pas ontloken blaadjes is wellicht verantwoordelijk voor de naam Deventer ‘rood’. Foto Ar
nout  Zwaenepoel, maart 2014.
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De ’s winters bijzonder mooi bruingekleurde, onbehaarde twijgen die Tuinzing (1974) beschrijft zijn nog voor 
enige interpretatie vatbaar. De twijgkleur van Salix x mollissima var. undulata is enigszins variabel olijfgroen tot 
geelbruin. Foto Arnout  Zwaenepoel, maart 2014.

 J Wilgenonderzoek
De Plaat van het Land van Essche werd eerst bezocht zonder de locatie van het vroegere salicetum 
exact te kennen. Het werd op dat moment ook niet teruggevonden. De GPS-aanduidingen op de kaart 
geven de kartering van die eerste verkenning weer. De kartering gebeurde via het griendpad, dat lokaal 
goed te volgen is, maar in het begrazingsblok wat lastiger te herkennen is. 

Schietwilg is zoals gewoonlijk de dominante soort in de verlaten hoepgrienden. Af en toe werd ook 
Kraakwilg variëteit fragilis opgemerkt. Bij voormalige rietgorzen kwamen de bandwilgen Amandelwilg, 
Duitse dot kloon Gewone kletters, Katwilg, Kat- x Amandelwilg kloon undulata en Kat- x Grauwe wilg 
voor.

Behalve voormalige griendwilgen stond er sporadisch ook wat Grauwe, Rossige wilg en Grauwe x Ge-
oorde wilg.

Pas na meer precieze aanduidingen van de mensen van Staatsbosbeheer vonden we de relicten van 
het voormalige salicetum terug. Het is gesitueerd in de zuidoostelijke hoek van de plaat, waar het NZ-
geöriënteerde griendpad afbuigt naar het wasten, vlakbij de plaats waar bij de eerst kartering een Salix 
viminalis is aangeduid. Er werd nog één exemplaar Laurierwilg aangetroffen en twee struiken Duitse 
dot kloon Kattekletters of Zilverblad. Deze beide wilgen ontbreken in de grienden van de Biesbosch. Ze 
komen quasi alleen voor op de plaats van actuele of voormalige saliceta. Alle overige salicetum-struiken 
zijn vermoedelijk gesneuveld door het begrazingsbeheer dat nu op deze plaats voorkomt. Vlakbij, in een 
spontane wilgenopslag, deden de Schotse hooglanders zich volop te goed aan de jonge wilgjes door ze 
met hun horens naar de grond toe te buigen, tot ze de jonge toppen te pakken kregen. De jonge scheu-
ten werden vervolgens eerst volledig ontbladerd en dan opgegeten tot de takken wat te dik werden.
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Laurierwilg in wat er resteert van het voormalige salicetum op de Plaat van het Land van Essche bij het Hollands 
Diep. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2013.

Detail van bladeren en vrouwelijke katjes van de Laurierwilg, op de Plaat van het Land van Essche. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, juni 2013.
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Duitse dot kloon Kattekletters, in wat er resteert van het voormalige salicetum op de Plaat van het Land van 
 Essche. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2013.

Typische langlotblad van Kattekletters, Plaat van het Land van Essche. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2013.
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Vrouwelijke katjes van Kat x Grauwe wilg (Salix x holosericea) op de Plaat van het Land van Essche. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, april 2013.

Schietwilggriend met Gele lis op de Plaat van het Land van Essche. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2013.
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2.1.66. DE PLOMP, DE LEPELAAR EN GAT VAN DE PLOMP (Brabantse 
Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis

Hakker Wim Biesheuvel hakt in 1968 een griend nabij het gat van de Plomp. Foto overgenomen uit Westerhout 
(1996).

De voormalige Biesboschpolders Turfzakken, Kwestieus, lepelaar, Plomp en Moordplaat zouden in het 
verleden gebruikt worden voor de aanleg van het vierde spaarbekken ‘Zuiderklip’. Ontwikkelingen in de 
waterlevering en in de waterzuivering zorgden ervoor dat de aanleg niet meer nodig was. In 1999 kreeg 
Staatsbosbeheer als nieuwe beheerder de opdracht om het gebied (311 ha) als natuurontwikkelings-
gebied te gaan beheren, daarbij duidelijk rekening houdend met de functie van doorstroomgebied in 
verband met de waterveiligheid bovenstrooms (Veenhuizen 2008).

De Plomp kreeg een natuurontwikkelingsproject in 2005, samen met Lepelaar en Turfzakken: daarbij 
werd 350 ha heringericht (Sluiter 2008).

Ies Zonneveld beschouwde Bittere wilg als tamelijk zeldzaam in de Biesbosch. Ze kwam onder meer 
voor op het Gat van de Plomp, Zuider Jonge Deen en de Zuiderklip. Ies verwees naar zijn vegetatieta-
bellen uit 1957 waar het type VC sloeg op een gemeenschap van Bittere wilg en (Grote) egelskop. Ies 
vond dat Salix purpurea er behoorlijk verwilderd uit zag, maar volgens de griendbazen was ze oorspron-
kelijk allemaal geplant. Hij beschouwde dit als een oude variëteit, kenmerkend voor de oude grienden. 
Salix purpurea was een belangrijke bandwilg en ze werd geplant op de laagstgelegen plaatsen (inter-
view met Ies Zonneveld 8 mei 2012).
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Gat van de Plomp in de eerste helft van de 20ste eeuw. Foto uit de collectie van het bezoekerscentrum in de 
Sliedrechtse Biesbosch.

 J Wilgenonderzoek
Polder De Plomp werd hoofdzakelijk aan de randen gekarteerd vanuit de boot, via het Slootje van Sint-
Jan. Er komen zowel hoepgrienden voor als bandgriend in en rond verwilderd rietgors.

In totaal werden 11 wilgentaxa waargenomen.

De hoepgrienden worden zoals steeds door Schietwilg gedomineerd. Daartussen worden af en toe 
Kraakwilg variëteit fragilis en Kraakwilg variëteit russeliana waargenomen.

Bij de rietgorzen werden voornamelijk struikvormige, maar ook één boomvormige wilg aangetroffen. 
Bij de struiken gaat het om Amandelwilg kloon Zwarte driebast (af en toe), Bittere wilg subspecies 
lambertiana (een grote aanplant), Duitse dot kloon Gewone kletters (talrijk, op veel plaatsen dominant), 
Katwilg (af en toe), Katwilg x Amandelwilg kloon undulata (lokaal een kleine aanplant), Kat- x Grauwe 
wilg (lokaal, een groepje) en ‘Schmidtstam’ (mannelijke Kat- x Bittere x Amandelwilg, her en der enkele 
struiken). De boomvormige wilg is een Schiet- x Kraakwilg variëteit basfordiana. Er werd slechts één 
exemplaar waargenomen.

Als overige houtige soorten werden ook Gewone es, Gewone vlier en de Kornoelje Cornus sericea 
genoteerd.
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De Plomp. Foto Theo Muusse, april 2010.

2.1.67. RIETPLAAT

 J Voorgeschiedenis
De Rietplaat is nooit met griend beplant geweest. Het is een circa 1960 opgespoten eilandje, dat werd 
aangelegd in functie van een drukleiding die de Biesbosch moest doorkruisen. Nadien werd het eilandje 
recreatief heringericht. In het midden is een plas aangelegd. Er is nogal wat aangeplant. Er is een vlotte 
toegankelijkheid via aangelegde paden (mondelinge uitleg Valentine Wikaart, Biesboschmuseum).

 J Wilgenonderzoek
De Rietplaat werd te voet gekarteerd vanaf het goed begaanbare wandelpad. Het eilandje werd boven-
dien op twee verschillende momenten bekeken: één keer in april 2012 en één keer in september 2012.
 
Ondanks het vrij jonge ontstaan van de Rietplaat en de afwezigheid van grienden komen hier toch heel 
wat wilgen voor. In totaal werden 12 taxa aangetroffen. Het is niet duidelijk of die hier vegetatief aanbe-
land zijn via het water, dan wel mee aangeplant zijn met de overige houtige soorten die hier aangetroffen 
worden. 

De aangetroffen taxa zijn Amandelwilg (niet nader te bepalen cultuurvariëteit; verschillende exempla-
ren), Bittere wilg subspecies lambertiana (1 exemplaar), Duitse dot kloon Gewone kletters (regelmatig), 
Grauwe wilg (1 exemplaar), Katwilg (regelmatig; beide geslachten waargenomen), Kat- x Amandelwilg 
kloon undulata (regelmatig), Kat- x Grauwe wilg (1 exemplaar), Kraakwilg variëteit fragilis (1 mannelijk 
exemplaar), Kraakwilg variëteit furcata (1 knotboom naast het pad), Schietwilg (knot- en opgaande bo-
men; dominant), Schiet- x Kraakwilg (met veel bladrandgallen), Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea (1 
exemplaar) en Schmidtstam (mannelijke Kat- x Bittere x Amandelwilg); 1 exemplaar).

De overige houtige soorten verwijzen voor het merendeel zeer duidelijk naar aanplant. Het gaat onder 
meer om Amerikaanse vogelkers, Dauwbraam, Eénstijlige meidoorn, Europese vogelkers, Gelderse 
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roos, Gewone es, Gewone esdoorn, Gewone vlier, Grauwe abeel, Rode kornoelje, Zwarte bes en Zo-
mereik. 

In de kruidlaag groeit hier onder meer Groot warkruid op Grote brandnetel. Op plaatsen met stagnerend 
water komt Spindotter voor.

Bloeiende mannelijke Kraakwilg (var. fragilis), links over het water hangend en Duitse dot kloon Gewone kletters 
aan de overkant van het water. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2012. 

2.1.68. RUWEN HENNIP (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis

De griendkeet op Ruwen Hennip, anno 1963. Foto overgenomen uit Westerhout (1996).
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Polder Ruwen Hennip (15 ha). Kadedoorbraak in 1961 waardoor de hooipolder verandert in riet (jacht-
domein voor wintertaling). De kade werd omstreeks 1980 hersteld door Staatsbosbeheer. Tevens werd 
een (omgekeerde) klepduiker in de kade aangebracht. Hierdoor kan er bij hoog water wel water in de 
polder komen maar er niet meer uitstromen. Vanwege het natte karakter ontwikkelt zich er moeras- en 
rietvegetatie. In dit poldertje wordt nog riet gesneden. Eigendom Staatsbosbeheer (Van der Neut 1999 
en interview met Dick Veenhuizen 18 oktober 2012). 

Ter Beke & Rombouts (1972) beschrijven kort het rietgors op Ruwen Hennip. Bij de grienden wordt 
enkel Duitse dot genoemd.

Volgens Ies Zonneveld stonden er lange tijd mooie Kraakwilgexemplaren in de buurt van Vijf Ambachten 
en Ruwen Hennip (interview met Ies Zonneveld 8 mei 2012).

 J Wilgenonderzoek
Ruwen Hennip werd vanop het land gekarteerd voor wat het omkade gedeelte betreft. Hierbij werden 
open hoepgrienden en omkade verwilderde rietgorzen gekarteerd. Het westelijke gedeelte van het ei-
land werd vanuit de boot gekarteerd via de Reugt, de Bevert en de smalle waterloop tussen Ruwen 
Hennip en Vijf Ambachten.

In totaal werden 10 wilgentaxa waargenomen.

De hoepgrienden waren Schietwilg-gedomineerd, met af en toe Schiet- x Kraakwilg, Kraakwilg variëteit 
fragilis en Kraakwilg variëteit russeliana ertussen. Eén mooi exemplaar, vanaf de grond vertakte Schiet-
wilg, had een stoofomtrek van circa 5 meter. Er komt ook een stuk hoepgriend voor met een mooi aspect 
van zeer abundant voorkomende Gele lis. Een aantal Kraakwilgen waren op de onderkant van het blad 
opvallend geïnfecteerd door de roest Melampsora larici.

In en rond de rietgorzen komt Amandelwilg (niet nader te bepalen cultuurvariëteit), Amandelwilg cf. 
Groene tweebast, Bittere wilg subspecies lambertiana, Duitse dot kloon Gewone kletters en Kat- x 
Amandelwilg kloon undulata. De Duitse dot was opvallend sterk geïnfecteerd door takgallen. De meeste 
struikvormige griendsoorten stonden door elkaar langs de rand van het rietgors of verwilderd in de 
rietgorzen. De Bittere wilg en de Kat- x Amandelwilg stonden op twee plaatsen in duidelijk groepen 
geplant. Van die typische plantages werden vegetatieopnames gemaakt, waarvoor we verwijzen naar 
de vegetatietabel opname 4 en opname 5. Het Bittere wilg-griend vertoonde een zeer uitgesproken 
Reuzenbalsemien-aspect, het Kat- x Amandelwilg-griend een Late guldenroede-aspect.

Tenslotte werd er nog één wilg aangetroffen die niets met het griendverleden te maken heeft: een spon-
tane vestiging van een vrouwelijk exemplaar Grauwe wilg.

Binnen de kade staat een griendkeet. Vlakbij, staat een van de mooiste boomvormige Amandelwilgen 
van de Biesbosch, met een stamomtrek van circa 100 cm, een hoogte van ongeveer 7 m.

Andere voorkomende houtige soorten zijn onder meer Dauwbraam, Eénstijlige meidoorn en Gewone 
vlier.
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Schietwilg op de kade van Ruwen Hennip. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012. 

Doorgeschoten Schietwilgenhoepgriend, met bloei van Gele lis in de kruidlaag, op Ruwen Hennip. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, juni 2012.
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Kraakwilg (Salix fraglis var. fragilis) op Ruwen Hennip. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

Rietgors met Duitse dot, Katwilg en Schietwilg op Ruwen Hennip. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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Boomvormige Amandelwilg, met stamomtrek circa 1 m, op de kade dicht bij de keet op Ruwen Hennip. Dit is één 
van de mooiste opgaande Amandelwilgen van de Biesbosch. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012. 

2.1.69. SINT-JANSPLAAT (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
In de Tweede Wereldoorlog bood de Sint-Jansplaat onderkomen aan een aantal verzetsstrijders. Die 
vonden een schuilplaats in twee arken (interview met Ies Zonneveld, 18 oktober 2012). 

In 1959 verwerft Staatsbosbeheer de Sint-Jansplaat. Vanaf 1960 is de Sint-Jansplaat niet meer in cul-
tuur (interview en schriftelijke mededeling met Dick Veenhuizen, resp. 18 en 22 oktober 2012; Veenhui-
zen 2008).

Bakker (1962) beschrijft de Sint-Jansplaat als een interessant griendencomplex, waarbij hij vooral de 
nadruk legt op de eendenkooi (die eigenlijk tot de Hofmansplaat behoort).

 J Wilgenonderzoek
De Sint-Jansplaat werd te voet gekarteerd vanaf het Sint-Jansbrugje vanop de kade en al varend via het 
Slootje van Sint-Jan en Spijkerboor. Er werden 10 wilgentaxa genoteerd.

De hoepgrienden hebben de klassieke samenstelling: Schietwilg dominant en af en toe Kraakwilg vari-
eteit fragilis en Kraakwilg variëteit russeliana.

De rietgorzen zijn vooral omgeven door struikvormige griendsoorten, waaronder grote aanplanten van 
Duitse dot kloon Gewone kletters, kleine aanplanten van Kat- x Amandelwilg kloon undulata en ver-
spreid voorkomende Amandelwilg kloon Zwarte driebast, Bittere wilg subspecies lambertiana, Katwilg, 
‘Schmidtstam’ (mannelijke Kat- x Bittere x Amandelwilg) en één struikje Schiet- x Kraakwilg variëteit 
basfordiana forma basfordiana (‘Frans geel’).

Als overige houtige soorten werden onder meer Gelderse roos, Gewone vlier en Zomereik gezien.
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In de kruidlaag komen af en toe interessante soorten als Kleine kaardenbol en Rivierkruiskruid voor.

2.1.70. SPIERINGPOLDER (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
De bijna-ramp van 1993/1995 maakten het noodzakelijk dat veel dijken versterkt en verhoogd moesten 
worden. Daarvoor was veel klei en zand nodig. Op grond van de Deltawet Grote Rivieren werden de 
polders Aart Eloyenbosch/Jonge Janswaard, Kort en Lang Ambacht/Ruigten bezuiden de Perenboom, 
Maltha en Spieringpolders aangekocht, ontgrond en als natuurontwikkelingsgebied ingericht, met ook 
daarbij een belangrijke functie als waterberging/doorstroomgebied ten behoeve van de waterveiligheid. 
Ook van deze gebieden (zo’n 500 ha) werd Staatsbosbeheer de beheerder (Veenhuizen 2008). 

Het natuurontwikkelingsproject Spieringpolder dateert van 1996: 62 ha worden heringericht (Sluiter 
2008). Een luchtfoto in Van der Neut (1999) toont een beeld van de Spieringpolder voor de natuurinrich-
tingswerken. Een tweede foto toont een vers gegraven geul in de Boven Spieringpolder. 

 J Wilgenonderzoek
De wilgenkartering van de Beneden Spieringpolder werd al becommentarieerd bij de vegetatie langs de 
Bandijk. De vegetatie van de Boven Spieringpolder werd al becommentarieerd bij de beschrijving van 
de oevervegetatie van de Nieuwe Merwede.

2.1.71. STEDEDIJK (Sliedrechtse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Stededijk dankt zijn naam aan de ‘bekramming’ door de stad Dordrecht van de Beneden Merwede in 
1531 (Van Hofwegen 1965). 

 J Wilgenonderzoek

2.1.72. STEENENMUUR (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Uit de verpachtingsaankondigingen van griend-, rietland en biesgorspercelen in de Polder Steenenmuur 
in 1902, voor de duur van 20 jaar, vernemen we dat de grienden er uit “rood, grauw en bitterband” be-
staan.

Circa 2000 wordt een kleine aanplant van mandenmakerswilgen in de Polder Steenenmuur, achter een 
boerderij gerealiseerd. De taxa die er geplant werden zijn slechts ten dele relevant voor het traditionele 
Biesboschspectrum. Frans geel en Belgisch rood behoren tot het traditionele spectrum. Blauwe lintjes 
(Bittere wilg, Salix purpurea) en Green Dicks (eveneens een Bittere wilg) zijn geen traditionele wilgen 
van de Biesbosch, maar respectievelijk Belgische en Engelse import. De wilgen zijn er anno 2012 al 
sterk verwilderd; de vijf mandenmakers in spe waren eerder stropers dan vlechters en gebruikten de 
wilgen eerder als camouflage om te jagen dan om te vlechten (interview met mandenvlechter Leo de 
Been, 17 oktober 2012).

 J Wilgenonderzoek
Polder Steenenmuur is anno 2013 (nog) integraal landbouwgebied en buiten een sporadische Katwilg 
of Amandelwilg langs een slootje valt er weinig te beleven wat wilgen betreft. Lokaal is er een klein 
bandgriendrelictje met Amandelwilg als dominant en verder wat Duitse dot kloon Gewone kletter, Kat-
wilg en ‘Schmidtstam. Er resteert ook nog een klein hoepwilgen-Schietwilggriendje.’
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De aanplant van recente mandenmakerswilgen bij de boerderij net onder de Bevert wordt hierboven 
beschreven. 

Het Schietwilgengriendje bevindt zich ter hoogte van Nerziens Plaatje, bij het toponiem ‘Schuur’. Schiet-
wilg is er dominant. Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea en Kraakwilg variëteit fragilis komen af en toe 
tussen de Schietwilgen voor. In de rand komen wat struikvormige wilgen als Amandelwilg cf. Groene 
tweebast, Bittere wilg subspecies lambertiana, Duitse dot kloon Gewone kletters en Katwilg voor. Van 
deze griend werd een vegetatieopname gemaakt waarvoor we verwijzen naar de vegetatietabel opname 
3. In de struiklaag komen ook Aalbes, Eénstijlige meidoorn, Framboos, Gewone es, Gewone vlier, Hop 
en Rode kornoelje voor. De kruidlaag is weinig boeiend, met Grote brandnetel als absolute dominant. 

Schietwilggriend bij het toponiem ‘Schuur’ in de Steenenpolder. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

Langs de Bevertweg staat een mooie solitaire knotboom Kraakwilg variëteit fragilis, met een stamom-
trek van circa 4 m. Het is wellicht de dikste Kraakwilg van de Biesbosch.

2.1.73. TONGPLAAT (Dordtse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Van Jeveren (1990) beschrijft de aanplant van Zwarte els op Tongplaat eind de jaren 1980.

De Tongplaat werd door het Ministerie van Financiën, Dienst der Domeinen in beheer gegeven aan 
Staatsbosbeheer (Veenhuizen 2008).

Het natuurontwikkelingsproject van de Tongplaat en Zuidplaat dateert van 2009: 118 ha werden herin-
gericht als doorstroomgebied (Sluiter 2008).

 J Wilgenonderzoek
De Tongplaat werd te voet gekarteerd van op de kade. In totaal werden 14 wilgentaxa aangetroffen.
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Het westelijke gedeelte van de Tongplaat, aan weerszijden van de kade is door nogal wat spontane 
opslag van wilgen gekenmerkt. Er werden zaailingen van Amandelwilg, Grauwe wilg, Grauwe x Boswilg, 
Grauwe x Rossige wilg, Katwilg, Kat- x Bittere wilg, Schietwilg en Schiet- x Kraakwilg aangetroffen. 

In het gebied binnen de kade (recent natuurgebied op voormalige akker) staan nauwelijks struiken of 
bomen. 

De Tongplaat grenst aan het Keetstuk dat quasi integraal uit hoepgriend met dominantie van Schietwilg 
bestaat. Ook de buitenkant van de kade rond de Tongplaat is dus in het zuidwesten vooral met Schiet-
wilg begroeid. Daartussen komen ook Kraakwilg variëteit fragilis, Kraakwilg variëteit russeliana, Schiet- 
x Kraakwilg en Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea voor. 

Meer oostelijk grenst de kade aan rietgors op de oever met de Nieuwe Merwede. Daar komt verspreid 
ook uitgezaaide Schietwilg voor. Lokaal staat ook wat Schiet- x Kraakwilg variëteit basfordiana forma 
basfordiana (Frans geel). 

Nog oostelijker verdwijnen de rietgorzen, maar er komen nog wel wat verspreide wilgen voor, ver-
moedelijke door spontane, vegetatieve verbreiding. Hier komen Duitse dot kloon Gewone kletters en 
‘Schmidtstam’ (Kat- x Bittere x Amandelwilg) het al eerdere genoemde spectrum vervoegen. In de zuid-
oostelijke hoek is recent een aanplant gebeurd met Bittere wilg subspecies lambertiana. Het gaat om 
dezelfde grootbladige, laatbloeiende, mannelijke Bittere wilg die we ook al elders (Hilweg, Bandijk, 
Maltha) in de Brabantse Biesbosch zagen in recente aanplanten. Het taxon is duidelijk te herkennen 
en te onderscheiden van het traditionele bandgriendtaxon met dezelfde benaming. De blaadjes van het 
langlot zijn tot 8 cm lang en 2 cm breed en duidelijk getand in de bovenste bladhelft.

Langs de oostelijke dijk komt ook nog Amandelwilg kloon Zwarte driebast de soortenlijst aanvullen. 

De kruidlaag van Tongplaat heeft weinig met de wilgenbegroeiing te maken, maar er komen interes-
sante soorten in voor als Getand vlotgras, Gevlekte dovenetel, Moerasandijvie, Platte rus en Poelruit. 

De Tongplaat. Binnen de kade zijn de wilgen nog beperkt. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2013.
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2.1.74. TOONTJESPLAAT (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
De kade op Toontjesplaat dateert van circa 1904. De Zomereiken op de kade werden vermoedelijk 
geplant bij de aanleg van de kade (interview met Dirk Fey en Dick Veenhuizen,18 oktober 2012; Veen-
huizen 2010).

Het westelijk deel van de Toontjesplaat is door Staatsbosbeheer gekocht in 1960 en het oostelijk deel in 
1981 (schriftelijke mededeling Dick Veenhuizen, 22 oktober 2012).

Een foto in Westerhout (1996) p. 114 toont een nog in werking zijnde duiker en duikerput op Toontjes-
plaat anno 1967, wat aantoont dat de grienden er op dat moment nog steeds beheerd werden. Een 
tweede foto uit hetzelfde jaar (p. 118) toont een vletsloot met daarnaast kniestoven met eenjarig hout.

Op Toontjesplaat werd in 1981 nog circa 6 ha griend onderhouden vanwege de cultuurhistorische waar-
de (Huge & Reuser 1981). Tegenwoordig is dat beheer nog verder teruggevallen. Er worden alleen 
nog wilgen gehakt om de Zomereiken op de kade een beetje vrij te houden (interview met Rob Van der 
Made, 18 oktober 2012). 

Een vletsloot in de griend van de Toontjesplaat in 1967. Foto overgenomen uit Westerhout (1996).

 J Wilgenonderzoek
Toontjesplaat is twee keer gekarteerd. De eerste keer was in april 2012, als eerste kennismaking met de 
Biesbosch. De vroege datum had het voordeel dat sommige wilgen nog bloeiden. Het tweede bezoek 
gebeurde in september 2012. Toontjesplaat is te voet gekarteerd vanop het goed begaanbare griendpad 
dat start bij een aanlegsteiger en rondom het eiland loopt. Er zijn 13 wilgentaxa aangetroffen. 

Op Toontjesplaat komt één van de dikste Schietwilgen van de Biesbosch voor. Vlak naast de aanleg-
steiger staat een exemplaar dat een omtrek van bijna 7 m haalt en daarmee nauwelijks moet onderdoen 
voor de Schietwilg langs de Kroonweg (Polder De Kroon en De Zalm). Het grootste gedeelte van Toon-
tjesplaat is overigens ook door Schietwilg (hoepgriend) gedomineerd. 
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Andere boomvormige wilgen zijn Kraakwilg variëteit fragilis, Kraakwilg variëteit russeliana, Schiet- x 
Kraakwilg en Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea. De Kraakwilgen bloeiden bij het eerste bezoek. Er 
zijn verschillende mannelijke exemplaren waargenomen. Er komen ook enkele mooie boomvormige 
Amandelwilgen voor. De meeste zijn echter omgevallen en vanuit die liggende stam als typische ‘wen-
telwilgen’ weer heropgeschoten.

Als struikvormige wilgen werden verder Amandelwilg, Bittere wilg subspecies lambertiana, Duitse dot 
kloon Gewone kletters, Katwilg, Kat- x Grauwe wilg (1 ex), Kat- x Amandelwilg kloon undulata, Kat- x 
Amandelwilg kloon ‘behaarde twijg’ en ‘Schmidtstam’ (mannelijke Kat- x Bittere x Amandelwilg) geno-
teerd. Van Bittere wilg werden zowel mannelijke als vrouwelijke exemplaren waargenomen, wat duide-
lijk maakt dat het hier niet om één kloon gaat. Ofwel waren er meerdere klonen in omloop, ofwel is er 
gebruik gemaakt van een oorspronkelijk wilde populatie Bittere wilg. Aangezien Bittere wilg met zeker-
heid ook één van de oudst gebruikte bandwilgtaxa in de Biesbosch is, is de kans op een autochtone po-
pulatie groter dan voor veel andere Biesboschtaxa. Onder bepaalde Schietwilg- en Duitse dot-grienden 
komen lokaal nog mooie relictpopulaties Spindotter voor. 

Een andere interessante, zeer zeldzame houtige soort op Toontjesplaat is de Noorse aalbes (Ribes 
spicatum) die er met een kleine populatie voorkomt aan de rand van het water, niet ver van de aanleg-
steiger. Ook de Zomereiken op de kade zijn vrij uniek voor de Biesbosch. 

Noordse aalbes (Ribes spicatum) op de rand van Toontjesplaat. Foto Bert Maes, april 2012.

Heel veel andere houtige taxa verwijzen zonder twijfel naar recente aanplant of verwildering van aan-
plant vanuit het vlakbij gelegen spaarbekken De Gijster. We troffen er onder meer Aalbes, (gedomes-
ticeerde) appel, Dauwbraam, Europese vogelkers, Gelderse roos, Gewone es, Gewone vlier, Wilde 
lijsterbes, Zoete kers, Zwarte bes en Zwarte els aan.  

In het water nabij Toontjesplaat werd Groot nimfkruid en Rivierfonteinkruid waargenomen.
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Verwilderd hoepgriend met dominantie van Schietwilg op Toontjesplaat. Foto Theo Muusse, april 2012.

Spindotters in een Duitse dotgriend op Toontjesplaat. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2012.
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2.1.75. TURFZAKKEN (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
De Werkendamse griendbaronnen Gerardus van Houweninge en Johannes van den Boogaard kopen 
in 1813 de Turfzakken. Deze bestaat op dat moment nog uit water, bekaad weiland, biezen- en rietpla-
ten. Er zijn nog geen grienden aanwezig. In 1833 zijn wel al enkele tientallen ha grienden aangeplant 
(Westerhout 1996). 

Westerhout (1996) toont op p. 190 een foto van het verwijderen van dode griendstruiken uit Turfzakken, 
anno 1938.

De allereerste konijnen in de Biesbosch werden waargenomen in de Polder Turfzakken in oktober 1971. 
Ze waren er uitgezet door jagers, die het milieu geschikt achtten na het wegvallen van het getij. De konij-
nen veroorzaakten heel wat schade aan de grienden. Deze werden daarom behandeld met AA protect. 
Vanaf circa 1985 is de konijnenstand sterk teruggelopen, door bestrijding en het toch niet al te best ge-
schikte milieu (anoniem geschreven stuk getoond door Dick Veenhuizen op interview, 18 oktober 2012).
De voormalige Biesboschpolders Turfzakken, Kwestieus, Lepelaar, Plomp en Moordplaat zouden in 
het verleden gebruikt worden voor de aanleg van het vierde spaarbekken ‘Zuiderklip’. Ontwikkelingen 
in de waterlevering en in de waterzuivering zorgden ervoor dat de aanleg niet meer nodig was. In 1999 
kreeg Staatsbosbeheer als nieuwe beheerder de opdracht om het gebied (311 ha) als natuurontwikke-
lingsgebied te gaan beheren, daarbij duidelijk rekening houdend met de functie van doorstroomgebied 
in verband met de waterveiligheid bovenstrooms (Veenhuizen 2008).

Turfzakken kreeg een natuurontwikkelingsproject in 2005, samen met Lepelaar en De Plomp: daarbij 
werd 350 ha heringericht (Sluiter 2008). Polders Turfzakken, Lepelaar, Moordplaat en de Plomp was 
een 350 ha groot akkergebied, in eigendom van het Waterwinningsbedrijf Brabantse Biesbosch. Was 
oorspronkelijk gereserveerd voor de aanleg van een vierde spaarbekken, dat echter niet doorgaat (Van 
der Neut 1999).

 J Wilgenonderzoek
Polder Turfzakken is te voet gekarteerd vanaf de dijk, vertrekkend vanaf hoeve Amalia en vanop het 
water via Keesjes Killeke. Er zijn slechts 8 wilgentaxa aangetroffen.

Langs de dijk staan vrij veel Schietwilgen. Het lijkt er op dat ze er als dijkversteviging geplant zijn. Dicht 
bij hoeve Amalia staat een mooie solitaire Schietwilg. Eveneens dicht bij hoeve Amalia staat één exem-
plaar ‘Schmidtstam’ (mannelijke Kat- x Bittere x Amandelwilg).

Tussen de Schietwilgen staat af en toe een Kraakwilg variëteit fragilis, Kraakwilg variëteit russeliana of 
Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea. Op één plaats staande Kraakwilgen variëteit russeliana netjes op 
een rij.

In de pas drie jaar geleden ontpolderde Turfzakken kiemen hier en daar wilgen, onder meer Bittere wilg, 
Grauwe wilg en Schietwilg. Globaal gezien gaat het toch om een zeer beperkt aantal.

Langs de oever van Keesjes Killeke is Duitse dot kloon Gewone kletters lokaal dominant.
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Turfzakken. Foto Theo Muusse, oktober 2010.

Keesjes Killeke. Foto Theo Muusse, april 2010.
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2.1.76. VIJF AMBACHTEN (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
In 1965 trad een kadedoorbraak op bij Vijf Ambachten. In 1978 werd de kade hersteld en werden dui-
kerkleppen aan de binnenkant van de kade aangebracht, zodat er water kon opgehouden worden in de 
polder. Op een luchtfoto van 1984 is de dijkdoorbraak nog duidelijk te zien. De polder bestaat in 1999 
vooral uit rietruigte. (Van der Neut 1999; interview met Dick Veenhuizen,18 oktober 2012).

Volgens Ies Zonneveld stonden er lange tijd mooie Kraakwilgexemplaren in de buurt van Vijf Ambachten 
en Ruwen Hennip (interview met Ies Zonneveld 8 mei 2012).

 J Wilgenonderzoek
Vijf Ambachten is te voet gekarteerd vanaf de kade rond het rietgors. Af en toe zijn we ook in het rietgors 
zelf doorgedrongen om de verspreide wilgen in het riet te determineren. Verder is er ook van op het 
water (Bevert) vanuit de boot gekarteerd.

In totaal werden 11 wilgentaxa aangetroffen.

De kade is langs de waterzijde van de Reugt opvallend regelmatig en dicht opeen beplant met een 
singel van knotbomen van Schietwilg, een mooi voorbeeld van een traditionele, zogenaamde ‘storm-
rand’, die het binnenstromen van vuil en het wegdrijven van gesneden riet en gehakt wilgenhout moest 
verhinderen.

De open grienden buiten de kade waren door Schietwilg gedomineerd. Verschillende exemplaren leve-
ren determinatieproblemen op met Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea. Vermoed wordt dat beide taxa 
ook terugkruisen. Intermediaire exemplaren lijken schering en inslag, zodat hier niet altijd een scherpe 
lijn te trekken valt tussen beide. We hebben ons aan het strikte criterium gehouden de exemplaren met 
een bladbreedte van gemiddeld minder dan 1,5 cm alba te noemen en deze met gemiddeld meer dan 
die anderhalve cm caerulea. 

Van dit Schietwilggriend is ook een vegetatie-opname gemaakt, waarvoor we verwijzen naar de vegeta-
tietabel opname 8. In de ondergroei bepalen Grote brandnetel en Reuzenbalsemien het aspect.
De katjes van Schietwilg zijn hier opvallend frequent geïnfecteerd door de Wilgenbezemmijt (Stenacis 
triradiatus).

Tussen de Schietwilgen komen ook regelmatig Kraakwilg variëteit fragilis, Kraakwilg variëteit russeli
ana, en Schiet- x Kraakwilg voor.

In de rietgorzen komen vooral Katwilg en Duitse dot kloon Gewone kletters voor, maar ook wel wat 
Schietwilg. Aan de individuele exemplaren, de willekeurige verspreiding en de Schietwilgen te oordelen 
vermoeden we vooral verwildering en verbreiding vanuit de rand, maar soms werden bandwilgen ook 
doelbewust op de hogere delen in de rietgorzen geplant.

Langs de dijk, zowel aan de waterkant of aan de rietgorskant komen vooral struikvormige wilgen voor, 
met Amandelwilg (van niet nader te bepalen cultuurvariëteit), Amandelwilg kloon Zwarte driebast (een 
grote aanplant), Amandelwilg cf. Groene tweebast, Duitse dot kloon Gewone kletters, Katwilg, Kat- x 
Amandelwilg kloon undulata (een redelijk grote aanplant) en ‘Schmidtstam’ (mannelijke Kat- x Bittere x 
Amandelwilg).

Enkele Amandelwilgen op de rand van het rietgors hebben inmiddels een vrij mooie boomvorm. 

De Kat- x Amandelwilgen zijn opvallend geïnfecteerd door takgallen.

De Schmidtstammen zijn hier opvallend belaagd door de rupsen van de Wilgenstippelmot (Yponomeuta 
rorella).
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Andere houtige soorten op Vijf Ambachten zijn Canadapopulier, Eénstijlige meidoorn, Gelderse roos, 
Gewone vlier, Zoete kers, Zomereik en enkele mooie exemplaren knot-, hakhout of opgaande Zwarte 
populieren. Aalbes groeit hier als epifyt op Schietwilg. Ook Eikvaren, Brede stekelvaren en Mannetjes-
varen zijn hier trouwens frequent als epifyten.

In de kruidlaag komen enkele interessante soorten voor als Moeraskruiskruid, Moerasmelkdistel en 
Poelruit.

Schietwilgenhoepgriend op Vijf Ambachten. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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Mannetjesvaren als epifyt op Schietwilg in Vijf Ambachten. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

Eikvaren als epifyt op Schietwilg in Vijf Ambachten. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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Veel voorkomende groeivorm van Schietwilg in de doorgeschoten hoepgrienden, hier op Vijf Ambachten: de lage 
knotten scheuren open en geven aanleiding tot meerdere ‘stammen’. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

Eikvaren op geknotte Kraakwilg (Salix fragilis var. fragilis) op Vijf Ambachten. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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Salix x rubens variëteit caerulea op Vijf Ambachten. Het onderscheid tussen Salix alba en dit taxon is niet altijd 
even duidelijk. Op het terrein is alleen de bladbreedte een bruikbaar kenmerk. Genetisch onderzoek kan wellicht 
duidelijk maken waar het om de ingevoerde kloon Salix x rubens variëteit caerulea gaat en waar het om de rijke 
variatie in Salix alba gaat. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

2.1.77. DE VISPLAAT (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
De huidige landbouwer van Polder De Visplaat, Jan Saarloos, vertelt een aantal historische aspecten 
over Polder De Visplaat. 

Het wilgenbos aan de noordkant van de Visplaat is ontstaan uit griend, waarvan de laatste stekken niet 
meer gehakt werden, waardoor dit bos op het eerste zicht spontaan oogt. Bij goed toekijken kan men 
evenwel nog de rijvormige aanplant van de stekken ontwaren, hoewel talrijke bomen inmiddels al omge-
vallen zijn en dit patroon geleidelijk aan doen vervagen. Zonneveld (2000) vermeldt hetzelfde fenomeen 
ook voor andere plaatsen in de Biesbosch: ‘ De meest gave bomen komen van het laatste stek dat werd 
geplant vlak voor de griend werd verwaarloosd en dat dus nooit werd afgehakt’. 

De vader van Jan Saarloos hielp in de periode 1945 tot 1970 regelmatig bij het verstevigen van de kade 
op het eiland. Volgens Jan zijn de wilgen op de oostkant van de kade vermoedelijk de uitlopers van het 
rijshout dat gebruikt werd om de kade te verstevigen in die periode. Op dit traject zijn vooral Kat- x Bit-
tere wilg x Amandelwilg (‘Schmidtstam’) en Bittere wilg (Salix purpurea lambertiana) opvallend frequent 
aanwezig.
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Volgens Jan Saarloos zijn de wilgen op de oostkant van de kade van de Visplaat vermoedelijk de uitlopers van 
het rijshout dat gebruikt werd om de kade te verstevigen. Foto Eric Cosyns, september 2012.

Ook over de eendenkooi op de Visplaat verschaft Jan enige uitleg. De eendenkooi is aangelegd in 1914 
of 1915 en is buiten gebruik gesteld omstreeks 1962. De kooiker was Kees van Lent. Hij zou eventueel 
nog kunnen geïnterviewd worden. Jan suggereert ook nog de ‘Rooie’ Herman Dubbelman uit Lage 
Zwaluw als mogelijke zegspersoon voor informatie over griendwilgen.

Rond de (verwaarloosde) eendenkooi komt langs het kooipad heel wat dikke Europese vogelkers voor. 
Volgens Dirk Fey werden die daar zeer waarschijnlijk geplant door de kooiker (interview met Dirk Fey, 
18 oktober 2012).

Het pas gehakte griendhout op de Visplaat omstreeks 1960. Foto overgenomen uit Westerhout (1996).
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Ook Zonneveld (2000) geeft enige informatie over de Visplaat. Hij haalt aan dat op de Visplaat, Deen, 
Buisjes en Boerenplaat het milieu lokaal al geschikt is om het AlnoPadion te herbergen. Karakteristieke 
soorten die daar volgens hem op wijzen zijn Bosmuur (Stellaria nemorum), Eénstijlige meidoorn (Cra
taegus monogyna), Bosrank (Clematis vitalba), Goudveil (Chrysosplenium alternifolium) en Mannetjes-
varen (Dryopteris filix-mas). Die soorten zijn daar volgens Zonneveld met de Rijn gearriveerd, net zoals 
dat al eerder het geval was met Aartsengelwortel, Late guldenroede en Reuzenbalsemien. De grote in-
vasie van de laatste soort dateert volgens Zonneveld van circa 1994. Zonneveld haalt aan dat begrazing 
door runderen op de Visplaat de overgang van brandnetel-wilgenbos naar het AlnoPadion bevordert en 
houdt een pleidooi voor zowel natuurlijke begrazing door reeën, … als meer menselijk beïnvloede be-
grazing door runderen in het streven naar meer biodiversiteit in de brandnetel-wilgenbossen. Hij maakt 
evenwel voorbehoud voor dit soort begrazing op de plaatsen met Mannetjesvaren of Verspreidbladig 
goudveil (Buisjes). 

Staatsbosbeheer verwierf de Visplaat (260 ha) op 31 mei 1972. Helaas brandde de boerderij in dat-
zelfde jaar af. Prompt werd echter een nieuwe boerderij gebouwd (Veenhuizen 2008).

Op de Visplaat is anno 2012 nog altijd een mooi intacte plasberm aanwezig in de kade (interview Dirk 
Fey, 18 oktober 2012). 

Over de ontwikkeling van de Visplaat en eendenkooi is een boek verschenen, dat onder meer in het 
Biesboschmuseum kan geraadpleegd worden: Van Lent, Ad (1994). De Vischplaat, eiland in de Bies-
bosch.

 J Wilgenonderzoek
De Visplaat werd te voet gekarteerd vanop de kade en vanaf het kooipad naar de eendenkooi.
Er werden 15 wilgentaxa aangetroffen. Ze kunnen allemaal als griendrelicten beschouwd worden, hoe-
wel twee van de veertien (Bittere wilg en Schmidtstam) ook wellicht uit rijshout van de kade opgeslaan 
zijn.

Het wilgenbos in de open griend aan de noordkant van de Visplaat, dat door Jan Saarloos als opslag uit 
het niet meer gehakte laatste stek beschreven werd, bestaat hoofdzakelijk uit Schietwilg. Daarnaast ko-
men daar ook boomvormige Kraakwilg variëteit fragilis, Kraakwilg variëteit russeliana, Schiet- x Kraak-
wilg en Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea voor. Sommige zijn nog als lage knotboom herkenbaar; de 
meeste zijn gewone opgaande bomen.

Langs het pad naar de eendenkooi staat een klein knotboompje van Schiet- x Kraakwilg variëteit bas
fordiana forma sanguinea (‘Belgisch rood). Langs hetzelfde pad staan ook knotbomen van Amandelwilg 
cf. kloon Groene tweebast en cf. kloon Gele tweebast, alsook knotbomen van Schietwilg, Schiet- x 
Kraakwilg, Kraakwilg var. russeliana en Kraakwilg var. fragilis. Nog een bijzonderheid is een knotboom-
pje van Kraakwilg variëteit furcata, met op het langlot bladeren tot 6 cm breed. Mannetjesvaren, Brede 
stekelvaren en Eikvaren komen er frequent als epifyt op de knotbomen voor.

Het spectrum langs de kade is vooral struikvormig en bestaat uit Amandelwilg (geen specifiek her-
kenbare cultuurkloon), Bittere wilg subspecies lambertiana, Kat- x Amandelwilg variëteit undulata, 1 
exemplaar Kat- x Amandelwilg variëteit behaarde twijg en Schmidtstam (mannelijke Kat- x Bittere- x 
Amandelwilg). 

Dicht bij de steiger van de aanlegplaats naar de boerderij is er wat meer variatie aanwezig, met onder 
meer ook Amandelwilg kloon Zwarte driebast en Katwilg. 

Bij het rietgors ten ZW van het door een kade omgeven gedeelte van de Visplaat staat Duitse dot kloon 
Gewone kletters als bandwilg. Bij een kleiner rietgorsje staan Katwilg en Bittere wilg subspecies lam
bertiana als bandwilgen.
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Als overige houtige soorten werden ook Aalbes, Bitterzoet, Eénstijlige meidoorn, Europese vogelkers, 
Gelderse roos, Gewone es, Gewone vlier, Peterselievlier, Hondsroos variëteiten andegavensis, canina 
en dumalis, Sleedoorn, Walnoot, Wilde lijsterbes, Zomereik, Zure kers en Zwarte els genoteerd.

2.1.78. WILLEMSDORP

 J Voorgeschiedenis
Willemsdorp ligt net buiten de als natuurgebied beheerde Biesbosch, namelijk iets ten westen van de 
Dordtse Biesbosch, bij het Hollands Diep, tussen de Dordtse Kil en de Koekplaat. Het toponiem Spoor-
slootgriend verwijst nog duidelijk naar het griendverleden.

 J Wilgenonderzoek
Dit gebied werd te voet gekarteerd vanaf de rand van de grienden. De verlaten hoepgrienden zijn quasi 
ontoegankelijk door de hoge waterstanden, de Grote brandnetel en de omgevallen bomen. 

Er werden 9 wilgentaxa aangetroffen. 

Schietwilg is opnieuw de dominant in de voormalige, doorgeschoten hoepgrienden. Daartussen komen 
ook andere boomvormige ‘roodsoorten’ voor als Schiet- x Kraakwilg en Kraakwilg variëteit russeliana. 

In en langs de rand van de inmiddels eveneens verlaten rietgorzen komen bandwilgen voor die diende 
om het riet te binden: Amandelwilg kloon Zwarte driebast, Bittere wilg subspecies lambertiana, Duitse 
dot kloon Gewone kletters, Katwilg, Kat- x Grauwe wilg en ‘Schmidtstam’ (Kat- x Bittere x Amandelwilg).

In het water werd Haarfonteinkruid waargenomen. In de hoepgrienden groeiden Bittere veldkers en 
spindotter. In de rietruigten kwam ook Rivierkruiskruid voor.

2.1.79. ZUIDER JONGE DEEN (Brabantse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Zonneveld (2000) vernoemt De(Zuider Jonge) Deen als een ‘als griend ingeteeld poldertje’ waarop het 
Carici remotaeFraxinetum anthriscetosum kan voorkomen. Dit is een bostype op bodems die meer 
dan 135 NAP bedragen, terwijl het vloedbos (Cardamino almaraeSalicetum) van nature voorkomt op 
bodems onder de 135 NAP. Als houtsoort heeft men op De Deen nog wel wilgen aangeplant, maar het 
wordt geacht al een hardhoutbos met Es en Iep te kunnen dragen.

Ies Zonneveld beschouwde Bittere wilg als tamelijk zeldzaam in de Biesbosch. Ze kwam onder meer 
voor op Zuider Jonge Deen, de Zuiderklip en het Gat van de Plomp. Ies verwees naar zijn vegetatieta-
bellen uit 1957 waar het type VC sloeg op een gemeenschap van Bittere wilg en (Grote) egelskop. Ies 
vond dat Salix purpurea er behoorlijk verwilderd uit zag, maar volgens de griendbazen was ze oorspron-
kelijk allemaal geplant. Hij beschouwde dit als een oude variëteit, kenmerkend voor de oude grienden. 
Salix purpurea was een belangrijke bandwilg en ze werd geplant op de laagstgelegen plaatsen (inter-
view met Ies Zonneveld 8 mei 2012).

 J Wilgenonderzoek
Zuider Jonge Deen werd vanaf de boot gekarteerd. Er werden 9 verschillende wilgentaxa waargeno-
men, die allemaal als griendrelicten kunnen beschouwd worden. 

Zuider Jonge Deen bestaat vooral uit rietgors. Er werd nochtans weinig variatie aan bandwilgen langs 
het riet genoteerd. Alleen Kat- x Amandelwilg variëteit undulata werd beperkt waargenomen. Verder 
staan op de oever van het rietgors vooral Schietwilgen en Kraakwilg variëteit russeliana.

In het westelijke deel van het eilandje komt een grote aanplant van Bittere wilg subspecies lambertiana 
voor. Verder zijn ook vooral oostelijk meest Duitse dot kloon Gewone kletters en verder Amandelwilg (1 
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exemplaar), Katwilg (af en toe) en Schmidtstam (mannelijke Kat- x Bittere x Amandelwilg; 1 ex) geno-
teerd.
Als overige houtige soorten zijn slechts Bitterzoet en Gewone vlier frequent voorkomend. 

2.1.80. ZUIDPLAATJE (Dordtse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
Het Zuidplaatje maakt deel uit van de grotere Zuidplaat, waartoe ook de Zuidhaven behoort, die we 
verderop apart behandelen.

Van Jeveren (1990) vermeldt Canadapopulieren als grensmarkering, bakenboom of keetboom voor de 
Dordtse Biesbosch en het Zuidplaatje. De keetbomen dienden vooral om vanuit de boot de keet te kun-
nen situeren en waren dus ook ’bakenbomen’.

 J Wilgenonderzoek
Zuidplaatje werd te voet gekarteerd vanaf de oever van de Merwede en vanaf de kade tussen Zuid-
plaatje en Tongplaat. In totaal werden er 8 wilgentaxa waargenomen.

De open griendrelicten langs de oever van de Nieuwe Merwede bestaan op deze plaats vooral uit 
Schietwilg en wat Kraakwilg variëteit fragilis en Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea. Vlak bij het water 
is Duitse dot kloon Gewone kletters vermoedelijk spontaan gearriveerd vanuit vegetatieve takopslag.

Langs de kade tussen Zuidplaatje en Tongplaat werden ook nog Amandelwilg (niet nader te bepalen 
cultuurvariëteit), Amandelwilg kloon Zwarte driebast en Katwilg aangetroffen.

2.1.81. ZUIDPLAAT, ZUIDHAVEN (Dordtse Biesbosch)

 J Voorgeschiedenis
De Zuidhaven maakt deel uit van de Zuidplaat.

 J Wilgenonderzoek
Noordoostelijk naast de Zuidhaven ligt een nog onderhouden Schietwilgengriend op venige bodem. Het 
is geplant op rabatten van 2 à 3 m breed, die gescheiden worden door kleine slootjes. De knotboompjes 
zijn ongeveer 1 m hoog. Van deze griend werd een vegetatieopname gemaakt, waarvoor we verwijzen 
naar de vegetatietabel opname 20. Schietwilg is de enige voorkomende soort. Er is een bloemrijke 
kruidlaag, vooral in de slootjes, met soorten zoals Bitterzoet, Echte valeriaan, Gele lis, Grote katten-
staart, Haagwinde, Moerasvergeetmenietje, Oranje springzaad, Poelruit, Reuzenbalsemien, Smeer-
wortel, Speenkruid, en Spindotter.  

Zuidwestelijk van Zuidhaven ligt een doorgeschoten hoepgriend, eveneens met dominantie van Schiet-
wilg, maar verder ook Kraakwilg variëteit russeliana en enkele bandwilgen als Duitse dot kloon Gewone 
kletters en Katwilg.

Verder hogerop NO van de Zuidhaven komen opnieuw verwilderde hoepgrienden voor en kleine riet-
gorsjes langs de Nieuwe Merwede.

De hoepgrienden bestaan uit Schietwilg, Schiet- x Kraakwilg, Kraakwilg variëteit fragilis en Kraakwilg 
variëteit russeliana.

In en vooral rond de rietgorsjes staan Amandelwilg (niet nader te bepalen cultivar), (vrouwelijke) Aman-
delwilg kloon Zwarte driebast, (vrouwelijke) Duitse dot kloon Gewone kletters, Katwilg, (vrouwelijke) 
Kat- x Amandelwilg kloon undulata.
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Op twee plaatsen naast de Nieuwe Merwede werden nog vegetatie-opnamen gemaakt van (verwil-
derde) Schietwilggrienden. Opname 18 werd gemaakt op het hogere gedeelte van een rivierduin op de 
oever van de Nieuwe Merwede in de nabijheid van de Zuiddijk. Opname 19 ligt vlakbij, op het lagere 
gedeelte van het rivierduin en direct grenzend aan het water. De laatste opname weerspiegelt een 
bijzonder rijke begroeiing met uitgesproken soortenrijke kruidlaag met ook bijzondere soorten zoals 
Rivierkruiskruid, Moeraskruiskruid en Moerasstreepzaad.

Schietwilg op de oever van de Nieuwe Merwede in de buurt van de Zuidiijk. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2013.

Amandelwilg in vrucht, Zuidplaatje, Dordtse Biesbosch. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2013.
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Salix x mollissima var. undulata, Zuidplaatje, Dordtse Biesbosch. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2013.

Hoepgriend van Schietwilg, met ondergroei van Gele lis, Zuidplaatje, Dordtse Biesbosch. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, juni 2013.

2.1.82. ZUILESPOLDER: zie Helpolder
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2.2. Vegetatietabel

In de loop van de karteerperiode werden enkele tientallen 
vegetatiekundige opnamen gemaakt (tiendelige schaal van 
Londo 1975). Ze werden samengebracht in onderstaande 
vegetatietabel. De tabel wordt hier overigens niet becom-
mentarieerd. We wijden wél een passage in de discussie 
aan de syntaxonomie van de wilgenbossen (zie 5.5). We 
wijzen er op dat een groot aantal van de wilgentaxa in onze 
tabel voor het eerst voorkomen in de vegetatietabellen van 
de Biesbosch en dat ze dus prima dienst kunnen doen voor 
een toekomstige nieuwe analyse van de syntaxonomie van 
de wilgenvloedbossen. Tegelijk wijzen we er op dat er een 
aanzienlijk verschil is in de soortensamenstelling van de 
spontane wilgenbossen in wording (ontpolderde gedeelten) 
en de verwilderde grienden. Van beide types werden enkele 
opnamen opgenomen.

Opnamenummer 1 13 7 4 6 16 14 15 11 9 5 12 2 3 8 10 17 18 19 20
Salix alba spontaan Schietwilg 1 m2 r2 r2 r4 r4
Salix caprea spontaan Boswilg p1 p1
Salix cinerea cinerea spontaan Grauwe wilg r1
Salix cinerea oleifolia spontaan Rossige wilg r1
Salix purpurea lambertiana spontaan Bittere wilg a2 a1 r1
Salix triandra spontaan Amandelwilg m4 r1 r1
Salix viminalis spontaan Katwilg 1 a1 r1 p2 r1 r1
Salix x charrieri spontaan Rossige x Geoorde wilg r1
Salix x guinieri spontaan Grauwe x Rossige wilg r1 r1
Salix x holosericea spontaan Grauwe x Katwilg r1 r1
Salix x multinervis Grauwe x geoorde wilg p1
Salix x rubens spontaan Schiet- x Kraakwilg r1 m2
Salix x rubra spontaan Kat- x Bittere wilg r1

Salix purpurea lambertiana aangeplant vr Bittere wilg 8 7 5 p4
Salix triandra ‘Groene tweebast’ Amandelwilg Groene tweebast p2
Salix triandra ‘Zwarte driebast’ Amandelwilg Zwarte driebast r2 p4
Salix viminalis aanplant Katwilg r1 7
Salix x dasyclados ‘Gewone kletters’ Duitse dot kloon Gewone kletters 2 8 7 7 5 p2 r1 r2
Salix x mollissima undulata aanplant Kat- x Amandelwilg 1 3 5
Salix viminalis x purpurea x triandra (Schmidstam 65) Kat- x Bittere x Amandelwilg r1
Salix x smithiana Bos- x Katwilg r1

Salix alba aangeplant Schietwilg 7 9 6 4 5 7 7 5
Salix fragilis fragilis aangeplant Kraakwilg 1 r1 r2 2 r4 r4 1
Salix fragilis Russeliana aangeplant Kraakwilg r1 r2 r4 r4
Salix x rubens aangeplant Schiet- x Kraakwilg 1 r4 r4
Salix x rubens caerulea aangeplant Schiiet x kraakwilg var. caerulea p4 1 r4 r4

Stellarietea mediae
Stellaria media Vogelmuur r1 a2 p1 a1
Senecio vulgaris Klein kruiskruid r1 p1
Matricaria recutita Echte kamille m1 m2
Equisetum arvense Heermoes p1 p1 p1 p1
Euphorbia helioscopa Kroontjeskruid r1
Veronica persica Grote ereprijs r1
Alopecurus myosuroides Duist p1
Sonchus asper Brosse melkdistel r1 a1

Lolio-Potentillion
Agrostis stolonifera Fioringras 5 m4 1
Juncus inflexus Zeegroene rus p1 a2
Rumex crispus Krulzuring p1
Carex hirta Ruige zegge a2
Carex cuprina Valse voszegge r1

Artemisietea vulgaris
Linaria vulgaris Vlasbekje r1
Carduus crispus Kruldistel r1
Cirsium vulgare Speerdistel p1 r1 r1
Conyza canadensis Canadese fijnstraal r1
Artemisia vulgaris Bijvoet r1
Sisymbrium officinale Gewone raket r1
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid p1
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Opnamenummer 1 13 7 4 6 16 14 15 11 9 5 12 2 3 8 10 17 18 19 20
Salix alba spontaan Schietwilg 1 m2 r2 r2 r4 r4
Salix caprea spontaan Boswilg p1 p1
Salix cinerea cinerea spontaan Grauwe wilg r1
Salix cinerea oleifolia spontaan Rossige wilg r1
Salix purpurea lambertiana spontaan Bittere wilg a2 a1 r1
Salix triandra spontaan Amandelwilg m4 r1 r1
Salix viminalis spontaan Katwilg 1 a1 r1 p2 r1 r1
Salix x charrieri spontaan Rossige x Geoorde wilg r1
Salix x guinieri spontaan Grauwe x Rossige wilg r1 r1
Salix x holosericea spontaan Grauwe x Katwilg r1 r1
Salix x multinervis Grauwe x geoorde wilg p1
Salix x rubens spontaan Schiet- x Kraakwilg r1 m2
Salix x rubra spontaan Kat- x Bittere wilg r1

Salix purpurea lambertiana aangeplant vr Bittere wilg 8 7 5 p4
Salix triandra ‘Groene tweebast’ Amandelwilg Groene tweebast p2
Salix triandra ‘Zwarte driebast’ Amandelwilg Zwarte driebast r2 p4
Salix viminalis aanplant Katwilg r1 7
Salix x dasyclados ‘Gewone kletters’ Duitse dot kloon Gewone kletters 2 8 7 7 5 p2 r1 r2
Salix x mollissima undulata aanplant Kat- x Amandelwilg 1 3 5
Salix viminalis x purpurea x triandra (Schmidstam 65) Kat- x Bittere x Amandelwilg r1
Salix x smithiana Bos- x Katwilg r1

Salix alba aangeplant Schietwilg 7 9 6 4 5 7 7 5
Salix fragilis fragilis aangeplant Kraakwilg 1 r1 r2 2 r4 r4 1
Salix fragilis Russeliana aangeplant Kraakwilg r1 r2 r4 r4
Salix x rubens aangeplant Schiet- x Kraakwilg 1 r4 r4
Salix x rubens caerulea aangeplant Schiiet x kraakwilg var. caerulea p4 1 r4 r4

Stellarietea mediae
Stellaria media Vogelmuur r1 a2 p1 a1
Senecio vulgaris Klein kruiskruid r1 p1
Matricaria recutita Echte kamille m1 m2
Equisetum arvense Heermoes p1 p1 p1 p1
Euphorbia helioscopa Kroontjeskruid r1
Veronica persica Grote ereprijs r1
Alopecurus myosuroides Duist p1
Sonchus asper Brosse melkdistel r1 a1

Lolio-Potentillion
Agrostis stolonifera Fioringras 5 m4 1
Juncus inflexus Zeegroene rus p1 a2
Rumex crispus Krulzuring p1
Carex hirta Ruige zegge a2
Carex cuprina Valse voszegge r1

Artemisietea vulgaris
Linaria vulgaris Vlasbekje r1
Carduus crispus Kruldistel r1
Cirsium vulgare Speerdistel p1 r1 r1
Conyza canadensis Canadese fijnstraal r1
Artemisia vulgaris Bijvoet r1
Sisymbrium officinale Gewone raket r1
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid p1
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Opnamenummer 1 13 7 4 6 16 14 15 11 9 5 12 2 3 8 10 17 18 19 20
Phragmitetea
Phragmites australis Riet p1 p1 m4 p1 6 p1 p1 a2 a1 m4 m4 m4 m2 a2 p1 p1
Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree r1 r1
Glyceria maxima Liesgras p1 p1 a2
Sparganium erectum Grote egelskop r1
Lycopus europaeus Wolfspoot m2 p1 p1 a2 a1 p1
Rorippa amphibium Gele waterkers r1
Myosotis palustris Moeras-vergeetmenietje p1 r1 r1 p1 p1
Iris pseudacorus Gele lis a2 r1 r1 r1 r1 p1 p1
Phalaris arundinacea Rietgras p1 r1 p1 a2 a1 p1 p1 p1 a1
Glyceria fluitans Mannagras p1 p1
Veronica becca-bunga Beekpunge a2
Veronica anagallis-aquatica subsp. aquatica Rode waterereprijs m2 r1
Senecio paludosus Moeraskruiskruid r1 p1 r1 p2
Carex pseudocyperus Hoge ciperzegge r1
Caltha palustris araneosa Spindotter a4 m4
Apium nodiflorum Groot moerasscherm r1

Convolvulo-Filipenduletea
Calystegia sepium Haagwinde p1 r1 m4 a2 m4 a2 a2 p1 a2 p1 a1 a4 p1 a2
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid p1 r1 p1 a2 a2 r1
Valeriana officinalis Echte valeriaan r1 a2 p1 p1 p1 p1 p1 m4
Symphytum officinale Smeerwortel p1 r1 p1 a2 a2 p1 a2 p1 a2 p1 a2 p1 m2 p1 r1 p1 a2
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje r1 p1 p1
Angelica archangelica Grote engelwortel r1
Filipendula ulmaria Moerasspirea 2 r1 r1
Thalictrum flavum Poelruit r1 r1 r1 p1
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes p1
Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien 8 1 7 5 8 p1 8 1 7 8 m4 5
Impatiens noli-tangere Groot springzaad 3 m4 a2 5 2 m4 p1
Impatiens capensis Oranje springzaad p1

Galio-Urticetea
Urtica dioica Grote brandnetel a2 1 a1 a2 2 2 2 a2 5 2 5 7 1 2 8 m2 m2
Galium aparine Kleefkruid p1 p1 a2 p1 m4 m4 p1 p1 m4 1 m4 a2 m4 a2 p1 a1
Glechoma hederacea Hondsdraf p1 r1 a2 m4 p1 1 a1 p1 p1 a1
Aegopodium podagraria Zevenblad p1 a2 2

Overige soorten
Alnus glutinosa Zwarte populier r1 r2
Angelica sylvestris Gewone engelwortel r1 r1 p2 p1 p1 p1 a2 r1 p1 p1
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid r1 p1 r1 p1 a2 p1 m4
Arctium minus Kleine klis r1 r1 r1 r1 p1
Arrhenatherum elatius Glanshaver p1 p1
Aster sp. Aster sp. p1
Atriplex prostrata Spiesmelde r1
Bellis perennis Madeliefje p1 p1
Bidens tripartita Veerdelig tandzaad r1
Brachythecium mildeanum Moerasdikkopmos .1
Brachythecium rutabulum Groot dikkopmos 1 .4 .1 .2 .4 .4 1 .4 .1 .4 .4 .2 .4 1 2 .1
Bryum sp. Knikmos sp. .1
Calamagrostis canescens Hennegras a2 p1
Calliergonella cuspidata Puntmos .1 2 .1 .1 .1
Callitriche obtusangula Stomphoekig sterrenkroos .4
Capsella bursa-pastoris Herderstasje p1 p1
Cardamine flexuosa Bosveldkers r1
Cardamine pratensis Pinksterbloem m4 p1 p1 m2 m2 p1 a2 a1 p1 m2
Carex acutiformis Moeraszegge a2 p1 p1 m4 7
Carex remota IJle zegge r1 r1 r1
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem p1 p1 p1
Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem p1
Circaea lutetiana Groot heksenkruid r1 p1
Cirsium arvense Akkerdistel r1 p1 p1 p1 p1 m4 p1 a2
Cirsium palustre Kale jonker p1 p1 r1
Cornus sanguinea Rode kornoelje r1
Coronopus squamatus Grotv varkenskers p1
Crataegus monogyna Eénstijlige meidoorn r1 r1
Crepis paludosus Moerasstreepzaad p1
Dactylis glomerata Gewone kropaar p1 p1 r1 p1 p1
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren r1
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren r1
Eleocharis palustris Gewone waterbies p1
Elymus repens Kweek p1 m2
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik p1
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik r1
Equisetum palustre Lidrus m2 p1 p1 p1 p1 p1
Euonymus europaeus Kardinaalsmuts r1
Eurhynchium praelongum Fijn laddermos .1
Eurhynchium striatum Geplooid snavelmos .4 .1 .4 .4 .1 .1
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Opnamenummer 1 13 7 4 6 16 14 15 11 9 5 12 2 3 8 10 17 18 19 20
Phragmitetea
Phragmites australis Riet p1 p1 m4 p1 6 p1 p1 a2 a1 m4 m4 m4 m2 a2 p1 p1
Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree r1 r1
Glyceria maxima Liesgras p1 p1 a2
Sparganium erectum Grote egelskop r1
Lycopus europaeus Wolfspoot m2 p1 p1 a2 a1 p1
Rorippa amphibium Gele waterkers r1
Myosotis palustris Moeras-vergeetmenietje p1 r1 r1 p1 p1
Iris pseudacorus Gele lis a2 r1 r1 r1 r1 p1 p1
Phalaris arundinacea Rietgras p1 r1 p1 a2 a1 p1 p1 p1 a1
Glyceria fluitans Mannagras p1 p1
Veronica becca-bunga Beekpunge a2
Veronica anagallis-aquatica subsp. aquatica Rode waterereprijs m2 r1
Senecio paludosus Moeraskruiskruid r1 p1 r1 p2
Carex pseudocyperus Hoge ciperzegge r1
Caltha palustris araneosa Spindotter a4 m4
Apium nodiflorum Groot moerasscherm r1

Convolvulo-Filipenduletea
Calystegia sepium Haagwinde p1 r1 m4 a2 m4 a2 a2 p1 a2 p1 a1 a4 p1 a2
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid p1 r1 p1 a2 a2 r1
Valeriana officinalis Echte valeriaan r1 a2 p1 p1 p1 p1 p1 m4
Symphytum officinale Smeerwortel p1 r1 p1 a2 a2 p1 a2 p1 a2 p1 a2 p1 m2 p1 r1 p1 a2
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje r1 p1 p1
Angelica archangelica Grote engelwortel r1
Filipendula ulmaria Moerasspirea 2 r1 r1
Thalictrum flavum Poelruit r1 r1 r1 p1
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes p1
Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien 8 1 7 5 8 p1 8 1 7 8 m4 5
Impatiens noli-tangere Groot springzaad 3 m4 a2 5 2 m4 p1
Impatiens capensis Oranje springzaad p1

Galio-Urticetea
Urtica dioica Grote brandnetel a2 1 a1 a2 2 2 2 a2 5 2 5 7 1 2 8 m2 m2
Galium aparine Kleefkruid p1 p1 a2 p1 m4 m4 p1 p1 m4 1 m4 a2 m4 a2 p1 a1
Glechoma hederacea Hondsdraf p1 r1 a2 m4 p1 1 a1 p1 p1 a1
Aegopodium podagraria Zevenblad p1 a2 2

Overige soorten
Alnus glutinosa Zwarte populier r1 r2
Angelica sylvestris Gewone engelwortel r1 r1 p2 p1 p1 p1 a2 r1 p1 p1
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid r1 p1 r1 p1 a2 p1 m4
Arctium minus Kleine klis r1 r1 r1 r1 p1
Arrhenatherum elatius Glanshaver p1 p1
Aster sp. Aster sp. p1
Atriplex prostrata Spiesmelde r1
Bellis perennis Madeliefje p1 p1
Bidens tripartita Veerdelig tandzaad r1
Brachythecium mildeanum Moerasdikkopmos .1
Brachythecium rutabulum Groot dikkopmos 1 .4 .1 .2 .4 .4 1 .4 .1 .4 .4 .2 .4 1 2 .1
Bryum sp. Knikmos sp. .1
Calamagrostis canescens Hennegras a2 p1
Calliergonella cuspidata Puntmos .1 2 .1 .1 .1
Callitriche obtusangula Stomphoekig sterrenkroos .4
Capsella bursa-pastoris Herderstasje p1 p1
Cardamine flexuosa Bosveldkers r1
Cardamine pratensis Pinksterbloem m4 p1 p1 m2 m2 p1 a2 a1 p1 m2
Carex acutiformis Moeraszegge a2 p1 p1 m4 7
Carex remota IJle zegge r1 r1 r1
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem p1 p1 p1
Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem p1
Circaea lutetiana Groot heksenkruid r1 p1
Cirsium arvense Akkerdistel r1 p1 p1 p1 p1 m4 p1 a2
Cirsium palustre Kale jonker p1 p1 r1
Cornus sanguinea Rode kornoelje r1
Coronopus squamatus Grotv varkenskers p1
Crataegus monogyna Eénstijlige meidoorn r1 r1
Crepis paludosus Moerasstreepzaad p1
Dactylis glomerata Gewone kropaar p1 p1 r1 p1 p1
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren r1
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren r1
Eleocharis palustris Gewone waterbies p1
Elymus repens Kweek p1 m2
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik p1
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik r1
Equisetum palustre Lidrus m2 p1 p1 p1 p1 p1
Euonymus europaeus Kardinaalsmuts r1
Eurhynchium praelongum Fijn laddermos .1
Eurhynchium striatum Geplooid snavelmos .4 .1 .4 .4 .1 .1
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Opnamenummer 1 13 7 4 6 16 14 15 11 9 5 12 2 3 8 10 17 18 19 20
Festuca gigantea Reuzenzwenkgras p1 p1 p1 a1 p1
Festuca rubra Rood zwenkgras p1
Fontinalis antipyretica Bronmos .1
Fraxinus excelsior Gewone es r4 r1
Funaria hygrometrica Krulmos .1
Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel r1 p1 p1 a2
Galium palustre Moeraswalstro r1 p1 p1 p1
Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem p1
Heracleum sphondylium Gewone berenklauw r1 r1 r1 p1 p1 r1 p1 p1
Humulus lupulus Hop r1 r1
Hypnum cupressiforme Klauwtjesmos .1
Juncus articulatus Zomprus m2 m2 r1
Juncus bufonius Greppelrus 1 a1
Juncus effusus Pirus p1 r1 r1 p1
Lamium album Witte dovenetel p1
Lolium multiflorum Italiaans raaigras p1
Lolium perenne Engels raaigras p1 p1 a1
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem a2
Lysimachia nummularia Penningkruid p1
Lysimachia vulgaris Grote wederik a2
Lythrum salicaria Grote kattenstaart p1 p1 r1 a2 p1 p1 p1
Marchantia polymorpha Parapluutjesmos .1 .1
Matricaria discoidea Schijfkamille r1
Medicago lupulina Hopklaver p1 p1
Melilotus officinalis Gele honingklaver r1
Mentha aquatica Watermunt m2 p1
Myosotis cespitosa Zomp-vergeetmenietje r1 r1 r1
Myosoton aquaticum Watermuur p1
Petasites hybridus Groot hoefblad p1
Plantago lanceolata Smalle weegbree r1
Plantago major Grote weegbree p1 p1 r1 1
Poa annua Straatgras a1 m4 r1
Poa trivialis Ruw beemdgras m2 a1 a1 p1 m2 p1 p1 p1 p1 a1 p1 m1 a1 a1 1 6
Polygonum amphibium Veenwortel p1
Polygonum aviculare Varkensgras p1
Polygonum hydropiper Waterpeper r1 p1
Polygonum persicaria Perzikkruid r1
Populus canescens Ratelpopulier r1
Populus nigra Zwarte populier r4
Populus sp. Zaailingen Populier sp. p1
Potentilla reptans Vijfvingerkruid p1
Ranunculus acris Scherpe boterbloem r1 r1
Ranunculus ficaria Speenkruid m4
Ranunculus repens Kruipende boterbloem r1 r1 p1 p1 p1 m4 m4
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem p1
Ribes rubrum Aalbes a2
Riccia sp. Landvorkje sp. .1
Rorippa palustris Moeraskers p1 p1
Rubus armeniaca Armeense braam r1
Rubus caesius Dauwbraam r1 p2 m4 p1 a2 p1 a2 p4 a2
Rubus fruticosus Braam a2
Rubus idaeus Framboos r1
Rumex conglomeratus Kluwenzuring r1 r1 p1
Rumex obtusifolius Ridderzuring r1 1 m4 a2
Rumex sanguineus Bloedzuring p1 m2
Sambucus nigra Gewone vlier r1 p4 r2 r1 r1 r2
Sambucus nigra laciniata Peterselievlier r1
Scrophularia umbrosa Gevleugeld helmkruid r1
Scutellaria galericulata Blauw glidkruid r1 r1
Senecio erucifolius Viltig kruiskruid r1
Senecio sarracenicus Rivierkruiskruid p1
Solanum dulcamara Bitterzoet m4 1 r1 p1 p1 p1 p1 r1 r1 r1 p1
Solidago gigantea Late guldenroede m4 r1 5 m2 p1
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes r1
Taraxacum vulgare Gewone paardenbloem p1
Thelypteris palustris Moerasvaren p1
Trifolium dubium Kleine klaver a1 p1
Trifolium pratense Rode klaver r1 r1 r1
Trifolium repens Witte klaver a1 p1 p1 a2
Tussilago farfara Klein hoefblad r1 a2
Viburnum opulus Gelderse roos r2 r1
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Opnamenummer 1 13 7 4 6 16 14 15 11 9 5 12 2 3 8 10 17 18 19 20
Festuca gigantea Reuzenzwenkgras p1 p1 p1 a1 p1
Festuca rubra Rood zwenkgras p1
Fontinalis antipyretica Bronmos .1
Fraxinus excelsior Gewone es r4 r1
Funaria hygrometrica Krulmos .1
Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel r1 p1 p1 a2
Galium palustre Moeraswalstro r1 p1 p1 p1
Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem p1
Heracleum sphondylium Gewone berenklauw r1 r1 r1 p1 p1 r1 p1 p1
Humulus lupulus Hop r1 r1
Hypnum cupressiforme Klauwtjesmos .1
Juncus articulatus Zomprus m2 m2 r1
Juncus bufonius Greppelrus 1 a1
Juncus effusus Pirus p1 r1 r1 p1
Lamium album Witte dovenetel p1
Lolium multiflorum Italiaans raaigras p1
Lolium perenne Engels raaigras p1 p1 a1
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem a2
Lysimachia nummularia Penningkruid p1
Lysimachia vulgaris Grote wederik a2
Lythrum salicaria Grote kattenstaart p1 p1 r1 a2 p1 p1 p1
Marchantia polymorpha Parapluutjesmos .1 .1
Matricaria discoidea Schijfkamille r1
Medicago lupulina Hopklaver p1 p1
Melilotus officinalis Gele honingklaver r1
Mentha aquatica Watermunt m2 p1
Myosotis cespitosa Zomp-vergeetmenietje r1 r1 r1
Myosoton aquaticum Watermuur p1
Petasites hybridus Groot hoefblad p1
Plantago lanceolata Smalle weegbree r1
Plantago major Grote weegbree p1 p1 r1 1
Poa annua Straatgras a1 m4 r1
Poa trivialis Ruw beemdgras m2 a1 a1 p1 m2 p1 p1 p1 p1 a1 p1 m1 a1 a1 1 6
Polygonum amphibium Veenwortel p1
Polygonum aviculare Varkensgras p1
Polygonum hydropiper Waterpeper r1 p1
Polygonum persicaria Perzikkruid r1
Populus canescens Ratelpopulier r1
Populus nigra Zwarte populier r4
Populus sp. Zaailingen Populier sp. p1
Potentilla reptans Vijfvingerkruid p1
Ranunculus acris Scherpe boterbloem r1 r1
Ranunculus ficaria Speenkruid m4
Ranunculus repens Kruipende boterbloem r1 r1 p1 p1 p1 m4 m4
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem p1
Ribes rubrum Aalbes a2
Riccia sp. Landvorkje sp. .1
Rorippa palustris Moeraskers p1 p1
Rubus armeniaca Armeense braam r1
Rubus caesius Dauwbraam r1 p2 m4 p1 a2 p1 a2 p4 a2
Rubus fruticosus Braam a2
Rubus idaeus Framboos r1
Rumex conglomeratus Kluwenzuring r1 r1 p1
Rumex obtusifolius Ridderzuring r1 1 m4 a2
Rumex sanguineus Bloedzuring p1 m2
Sambucus nigra Gewone vlier r1 p4 r2 r1 r1 r2
Sambucus nigra laciniata Peterselievlier r1
Scrophularia umbrosa Gevleugeld helmkruid r1
Scutellaria galericulata Blauw glidkruid r1 r1
Senecio erucifolius Viltig kruiskruid r1
Senecio sarracenicus Rivierkruiskruid p1
Solanum dulcamara Bitterzoet m4 1 r1 p1 p1 p1 p1 r1 r1 r1 p1
Solidago gigantea Late guldenroede m4 r1 5 m2 p1
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes r1
Taraxacum vulgare Gewone paardenbloem p1
Thelypteris palustris Moerasvaren p1
Trifolium dubium Kleine klaver a1 p1
Trifolium pratense Rode klaver r1 r1 r1
Trifolium repens Witte klaver a1 p1 p1 a2
Tussilago farfara Klein hoefblad r1 a2
Viburnum opulus Gelderse roos r2 r1
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Opnamenummer 1 2 3 4
Auteur Arnout Zwaenepoel & Eric Cosyns Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Brabantse Biesbosch Nederland Brabantse Biesbosch Nederland Brabantse Biesbosch Nederland Brabantse Biesbosch Nederland
Gemeente Werkendam Werkendam Werkendam Werkendam
Locatie Laarzenpad, de Pannekoek Nerziens Plaatje bij toponiem ‘Schuur’ Ruwen Hennip
Locatie tegenover nerziens Plaatje
Totale bedekking 75 99 99 99
Boombedekking 0 90 90 0
Struikbedekking 30 20 5 70
Kruidbedekking 70 90 80 99
Mosbedekking 1 10 5 10
Strooisel 1 90 90 99
Datum 5-Jun-12 6-Jun-12 6-Jun-12 7-Jun-12
Oppervlakte 30 x 30 m 30 x 30 m 50 x 30 m 10 x 10 m
Bodem grof, nat zand humeuze klei kleiig zand humeuze zware klei
H&e vlak veel microreliëf tamelijk vlak min of meer vlak
Beheer niets doen; spontane ontwikkeling niet meer onderhouden hakgriend onderhouden hakgriend verwaarloosd griend
Fauna Rozenkever, Wilgenstippelmot Bruine snuituil; Gewone bandspanner
Fauna Brandnetelmotje
Opmerkingen 15 wilgentaxa op hele eilandje Salix alba-griend Salix alba-griend klein Salix purpurea-griendje
Opmerkingen jonge wilgen uit zaadopslag griend voor hoepelhout ook Salix fragilis als hakgriend! duidelijke aanplant
Opmerkingen hoogte 0,5 tot 3 m mooie Zwarte populieren klein griendje grenst aan Salix x mollissima-aanplant
Opmerkingen Melampsora amygdalina op Amandelwilg naast hoogspanningsmast sporadisch onder water

Opnamenummer 5 6 7 8
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Brabantse Biesbosch Nederland Biesbosch Nederland Biesbosch Nederland Brabantse Biesbosch Nederland
Gemeente Werkendam Werkendam, Dussen Werkendam, Dussen Werkendam
Locatie Ruwen Hennip Kornse Boezem Kornse Boezem Vijf Ambachten
Locatie 99 99
Totale bedekking 99 99 0 75
Boombedekking 0 0 80 10
Struikbedekking 30 70 50 80
Kruidbedekking 99 80 30 5
Mosbedekking <1 1 99 99
Strooisel 99 99 19-Jun-12 20-Jun-12
Datum 7-Jun-12 19-Jun-12 20 x 20 m 20 x 20 m
Oppervlakte 10 x 5 m 100 x 10 m venig klei
Bodem humeuze zware klei venig hobbelig hobbelig
H&e min of meer vlak zeer bultig Was in gebruik als griend tot 1970 verwaarloosd (hoep)griend
Beheer verwaarloosd griend verwaarloosd griend griendwerkers Jan en Huib Pelikaan
Fauna Boomhommel op Bitterzoet
Fauna Kleine karekiet aanplant Bittere wilg buitendijks; tussen kade en water
Opmerkingen klein Salix x mollissima-griendje Lijnvormig griend rond een wellicht oud griend (?) griend van boomvormige wilgen
Opmerkingen duidelijke aanplant rietgors (‘rietband’)
Opmerkingen grenst aan Salix purpurea-aanplant
Opmerkingen sporadisch onder water

Opnamenummer 9 10 11 12
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Brabantse Biesbosch Nederland Brabantse Biesbosch, Nederland Brabantse Biesbosch, Nederland Brabantse Biesbosch, Nederland
Gemeente Werkendam Werkendam Werkendam Werkendam
Locatie Polder Middelland Polder Middelland Middelste Jannezand Middelste Jannezand
Totale bedekking 100 100 100 100
Boombedekking 4 70 0 0
Struikbedekking 70 5 50 50
Kruidbedekking 99 100 100 99
Mosbedekking 5 10 10 5
Strooisel 99 99 99 99
Datum 21-Jun-12 21-Jun-12 21-Jun-12 21-Jun-12
Oppervlakte 25 x 25 m 50 x 50 m 20 x 20 m 20 x 20 m
Bodem kleiig zand humeuze, zandige klei klei humeuze klei
H&e tamelijk vlak tamelijk vlak hobbelig hobbelig
Beheer verwaarloosd (band)griend hoepgriend, nog niet al te lang verwaarloosd Duitse dot, Gewone kletters-griend Salix x mollissima-bandgriend
Beheer Rietbandgriend
Fauna
Opmerkingen Katwilg met uitgesproken gele zowel Schiet- als Kraakwilg als hoepgriend
Opmerkingen takken; vermoedelijk kloon
Opmerkingen S. x smithiana is ZZ in de Biesbosch
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Opnamenummer 1 2 3 4
Auteur Arnout Zwaenepoel & Eric Cosyns Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Brabantse Biesbosch Nederland Brabantse Biesbosch Nederland Brabantse Biesbosch Nederland Brabantse Biesbosch Nederland
Gemeente Werkendam Werkendam Werkendam Werkendam
Locatie Laarzenpad, de Pannekoek Nerziens Plaatje bij toponiem ‘Schuur’ Ruwen Hennip
Locatie tegenover nerziens Plaatje
Totale bedekking 75 99 99 99
Boombedekking 0 90 90 0
Struikbedekking 30 20 5 70
Kruidbedekking 70 90 80 99
Mosbedekking 1 10 5 10
Strooisel 1 90 90 99
Datum 5-Jun-12 6-Jun-12 6-Jun-12 7-Jun-12
Oppervlakte 30 x 30 m 30 x 30 m 50 x 30 m 10 x 10 m
Bodem grof, nat zand humeuze klei kleiig zand humeuze zware klei
H&e vlak veel microreliëf tamelijk vlak min of meer vlak
Beheer niets doen; spontane ontwikkeling niet meer onderhouden hakgriend onderhouden hakgriend verwaarloosd griend
Fauna Rozenkever, Wilgenstippelmot Bruine snuituil; Gewone bandspanner
Fauna Brandnetelmotje
Opmerkingen 15 wilgentaxa op hele eilandje Salix alba-griend Salix alba-griend klein Salix purpurea-griendje
Opmerkingen jonge wilgen uit zaadopslag griend voor hoepelhout ook Salix fragilis als hakgriend! duidelijke aanplant
Opmerkingen hoogte 0,5 tot 3 m mooie Zwarte populieren klein griendje grenst aan Salix x mollissima-aanplant
Opmerkingen Melampsora amygdalina op Amandelwilg naast hoogspanningsmast sporadisch onder water

Opnamenummer 5 6 7 8
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Brabantse Biesbosch Nederland Biesbosch Nederland Biesbosch Nederland Brabantse Biesbosch Nederland
Gemeente Werkendam Werkendam, Dussen Werkendam, Dussen Werkendam
Locatie Ruwen Hennip Kornse Boezem Kornse Boezem Vijf Ambachten
Locatie 99 99
Totale bedekking 99 99 0 75
Boombedekking 0 0 80 10
Struikbedekking 30 70 50 80
Kruidbedekking 99 80 30 5
Mosbedekking <1 1 99 99
Strooisel 99 99 19-Jun-12 20-Jun-12
Datum 7-Jun-12 19-Jun-12 20 x 20 m 20 x 20 m
Oppervlakte 10 x 5 m 100 x 10 m venig klei
Bodem humeuze zware klei venig hobbelig hobbelig
H&e min of meer vlak zeer bultig Was in gebruik als griend tot 1970 verwaarloosd (hoep)griend
Beheer verwaarloosd griend verwaarloosd griend griendwerkers Jan en Huib Pelikaan
Fauna Boomhommel op Bitterzoet
Fauna Kleine karekiet aanplant Bittere wilg buitendijks; tussen kade en water
Opmerkingen klein Salix x mollissima-griendje Lijnvormig griend rond een wellicht oud griend (?) griend van boomvormige wilgen
Opmerkingen duidelijke aanplant rietgors (‘rietband’)
Opmerkingen grenst aan Salix purpurea-aanplant
Opmerkingen sporadisch onder water

Opnamenummer 9 10 11 12
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Brabantse Biesbosch Nederland Brabantse Biesbosch, Nederland Brabantse Biesbosch, Nederland Brabantse Biesbosch, Nederland
Gemeente Werkendam Werkendam Werkendam Werkendam
Locatie Polder Middelland Polder Middelland Middelste Jannezand Middelste Jannezand
Totale bedekking 100 100 100 100
Boombedekking 4 70 0 0
Struikbedekking 70 5 50 50
Kruidbedekking 99 100 100 99
Mosbedekking 5 10 10 5
Strooisel 99 99 99 99
Datum 21-Jun-12 21-Jun-12 21-Jun-12 21-Jun-12
Oppervlakte 25 x 25 m 50 x 50 m 20 x 20 m 20 x 20 m
Bodem kleiig zand humeuze, zandige klei klei humeuze klei
H&e tamelijk vlak tamelijk vlak hobbelig hobbelig
Beheer verwaarloosd (band)griend hoepgriend, nog niet al te lang verwaarloosd Duitse dot, Gewone kletters-griend Salix x mollissima-bandgriend
Beheer Rietbandgriend
Fauna
Opmerkingen Katwilg met uitgesproken gele zowel Schiet- als Kraakwilg als hoepgriend
Opmerkingen takken; vermoedelijk kloon
Opmerkingen S. x smithiana is ZZ in de Biesbosch
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Opnamenummer 13 14 15 16
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Brabantse Biesbosch, Nederland Brabantse Biesbosch, Nederland Brabantse Biesbosch, Nederland Brabantse Biesbosch, Nederland
Gemeente Werkendam Werkendam Werkendam Werkendam
Locatie Moordplaat Noorderplaat, NO-hoek Noorderplaat, ZO-hoek Benedenste Jannezand
Totale bedekking 20 100 100 95
Boombedekking 0 0 5 0
Struikbedekking 0 75 80 80
Kruidbedekking 20 99 80 40
Mosbedekking 2 5 5 1
Strooisel 1 99 99 50
Datum 21-Jun-12 21-Jun-12 21-Jun-12 13-Jul-12
Oppervlakte 20 x 5 m 50 x 10 m 25 x 25 m 25 x 2 m
Bodem zandige klei klei venige klei klei
H&e vlak hobbelig microreliëf door runderbegrazing microreliëf
Beheer pioniersituatie na omzetting polder in Duitse dot-Gewone kletters-griend Duitse dot- en S. x mollissima-griend rietbandgriend (verwilderd)
Beheer natuurgebied niet meer onderhouden bandgriend
Opmerkingen spontane wilgenopslag mooie oude Kardinaalsmuts Duitse dot-Gewone kletters-griendje
Opmerkingen stond er al vóór Dick Feys tijd

Opnamenummer 17 18 19 20
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Brabantse Biesbosch, Nederland Dordtse Biesbosch Dordtse Biesbosch Dordtse Biesbosch
Gemeente Werkendam Dordrecht Dordrecht Dordrecht
Locatie Keizersdijk (Bosreservaat) Nieuwe Merwede nabij Zuiddijk oever Nieuwe Merwede onderhouden Schietwilg-griend Zuidhaven
Totale bedekking 100 90 99 95
Boombedekking 75 80 80 50
Struikbedekking 2 2 0 0
Kruidbedekking 90 30 80 90
Mosbedekking 30 0 0 < 1
Strooisel 99 30 30 10
Datum 19-Sep-12 12-Jun-13 12-Jun-13 12-Jun-13
Oppervlakte 25 x 25 m 10 x 10 m 20 x 5 m 25 x 10 m (rabatten en slootjes samen in opn)
Bodem kleiig, humeus zand kalkrijk rivierzand kalkrijk rivierzand en slib venig
H&e doorgreppeld reliëfrijk duintje 5°Z rabatten licht hellend; slootjes ondiep
Beheer verwilderd hoepgriend verwilderd griend verlaten griend onderhouden griend
Beheer knotboompjes 1 m hoog
Opmerkingen rabatten 2 à 3 m breed
Fauna Brannetelmotje (Anthophila fabriciana) veel aangespoelde schelpen
Fauna Barnsteenslak , Boomvalk



235w v i  |  a p r  ' 1 4  |  w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h

Opnamenummer 13 14 15 16
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Brabantse Biesbosch, Nederland Brabantse Biesbosch, Nederland Brabantse Biesbosch, Nederland Brabantse Biesbosch, Nederland
Gemeente Werkendam Werkendam Werkendam Werkendam
Locatie Moordplaat Noorderplaat, NO-hoek Noorderplaat, ZO-hoek Benedenste Jannezand
Totale bedekking 20 100 100 95
Boombedekking 0 0 5 0
Struikbedekking 0 75 80 80
Kruidbedekking 20 99 80 40
Mosbedekking 2 5 5 1
Strooisel 1 99 99 50
Datum 21-Jun-12 21-Jun-12 21-Jun-12 13-Jul-12
Oppervlakte 20 x 5 m 50 x 10 m 25 x 25 m 25 x 2 m
Bodem zandige klei klei venige klei klei
H&e vlak hobbelig microreliëf door runderbegrazing microreliëf
Beheer pioniersituatie na omzetting polder in Duitse dot-Gewone kletters-griend Duitse dot- en S. x mollissima-griend rietbandgriend (verwilderd)
Beheer natuurgebied niet meer onderhouden bandgriend
Opmerkingen spontane wilgenopslag mooie oude Kardinaalsmuts Duitse dot-Gewone kletters-griendje
Opmerkingen stond er al vóór Dick Feys tijd

Opnamenummer 17 18 19 20
Auteur Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel Arnout Zwaenepoel
Plaats Brabantse Biesbosch, Nederland Dordtse Biesbosch Dordtse Biesbosch Dordtse Biesbosch
Gemeente Werkendam Dordrecht Dordrecht Dordrecht
Locatie Keizersdijk (Bosreservaat) Nieuwe Merwede nabij Zuiddijk oever Nieuwe Merwede onderhouden Schietwilg-griend Zuidhaven
Totale bedekking 100 90 99 95
Boombedekking 75 80 80 50
Struikbedekking 2 2 0 0
Kruidbedekking 90 30 80 90
Mosbedekking 30 0 0 < 1
Strooisel 99 30 30 10
Datum 19-Sep-12 12-Jun-13 12-Jun-13 12-Jun-13
Oppervlakte 25 x 25 m 10 x 10 m 20 x 5 m 25 x 10 m (rabatten en slootjes samen in opn)
Bodem kleiig, humeus zand kalkrijk rivierzand kalkrijk rivierzand en slib venig
H&e doorgreppeld reliëfrijk duintje 5°Z rabatten licht hellend; slootjes ondiep
Beheer verwilderd hoepgriend verwilderd griend verlaten griend onderhouden griend
Beheer knotboompjes 1 m hoog
Opmerkingen rabatten 2 à 3 m breed
Fauna Brannetelmotje (Anthophila fabriciana) veel aangespoelde schelpen
Fauna Barnsteenslak , Boomvalk
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HOOFDSTUK 3. BESPREKING VAN DE AFZONDERLIJKE 
WILGENTAXA IN DE BIESBOSCH

Hieronder bespreken we kort enkele aspecten van de individuele taxa die we aantroffen in de Biesbosch 
of waarvan de literatuur of interviews melding maken dat ze er vroeger voorkwamen. We behandelen, 
in alfabetisch volgorde volgens de wetenschappelijke naam, eerst de soorten en daarna de kruisingen.

 J Salix acutifolia Willd., Kaspische zandwilg 

De herkomst van de Kaspische zandwilg moet vermoedelijk in de Baltische staten, Rusland, Siberië en 
Centraal-Azië gezocht worden. In 1798 al werd de plant in Groot-Brittannië ingevoerd, op dat moment 
nog onder de naam Salix violacea (Meikle 1984). In België gebeurde de introductie vermoedelijk in de 
19de eeuw. In elk geval bevelen een reeks auteurs deze soort op dat moment aan om uit te proberen als 
“osier” (vlechtwilg). 

Een introductietijdstip in Nederland is ons niet bekend, maar Hesselink (1907) vermeldt de soort al. Hij 
zegt er het volgende over: “Vroeger is voor lichte, humusrijke en veenachtige zandgronden de Salix 
acutifolia (zand of Kaspische wilg) aanbevolen. Deze heeft echter in ons land niet voldaan.”

In de Biesbosch is de Kaspische zandwilg (lokaal ‘kesper’ genoemd) samen met de Berijpte wilg uitge-
probeerd circa 1943. Tuinzing vermeldt ze allebei en vermeldt ook dat geen van beiden voldeed, noch 
als band- noch als hoepwilg. Ze vonden geen ingang in de grienden van de Biesbosch. De Berijpte wilg 
bleef wél bewaard in het Salicetum bij het Biesboschmuseum, de Deeneplaat nabij de Zwarte Keet en 
het kleine salicetum bij het Bezoekerscentrum in de Sliedrechtse Biesbosch. De Kaspische zandwilg 
vonden we bij de huidige kartering nergens meer terug. Vraag is of ze er ooit gestaan heeft, dan wel of 
men altijd al Berijpte wilg en Kaspische zandwilg met elkaar verward heeft.

Kaspische zandwilg (Salix acutifolia) in de duinen van Wenduine (België, Provincie WestVlaanderen). De 
 typische berijpte twijgen lijken op die van Berijpte wilg, maar de groeiwijze van de struik is nogal anders. De tak
ken groeien vrij snel horizontaal en gaan dan overhangen. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.
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 J Salix alba L. variëteit alba, Schietwilg

De oudste gegevens over grienden in de Biesbosch gaan terug tot halfweg de 15de eeuw. Nadat de 
Elisabethsvloed van 1421 ongeveer het hele gebied tot verdronken gebied had gemaakt, hoogde het 
gebied in de decennia daarna geleidelijk weer op tot er eerst biezengorzen en later weer rietgorzen 
verschenen. De rietgorzen slibden verder op en maakten het mogelijk dat er wilgen kiemden en grien-
den en bomen geplant werden. In het verslag van de onderzoekscommissie naar de aanwassen in de 
Verdronken Waard van 1521-1523 (Wikaart et al. 2009) komt een melding voor van een griend dat al 
circa 1463 moet hebben bestaan. In het verslag van 1521-1523 is er op talloze plaatsen sprake van 
griende, grient, grienten, grienden, rijs, rijse, rijsen, rijswaert en sporadisch ook van wilgen poten, willige 
boomen, rijsboem, een groeten willigen boem. De wilgenbomen zijn op de dijk geplant of dienen als 
scheidingsboom tussen bijvoorbeeld Altena en Zuid Holland. Wilgensoorten worden in dat verslag ner-
gens vernoemd, maar het aantal boomvormige wilgensoorten is beperkt: Schiet- en Kraakwilg komen 
meest in aanmerking. 

Zonder veel twijfel werd Schietwilg (Salix alba) in de 15de en 16de eeuw niet van heinde en ver aange-
voerd, maar werden lokale bomen gebruikt bij de griendaanleg, de dijkbeplantingen of de aanplant van 
de scheibomen. De huidige grote variatie in de Schietwilgpopulatie, het voorkomen van beide geslach-
ten en het voorkomen van oude knotbomen en hakhout van vóór 1936 zijn aanwijzingen dat een belang-
rijk gedeelte van de autochtone Schietwilgenpopulatie nog altijd in de Biesbosch aanwezig is. Schietwilg 
is de belangrijkste wilgensoort voor de hoepgrienden, van oudsher een specialiteit van de Biesbosch. 
Ze werden in de regel om de vier jaar gehakt voor dat gebruik. 

Vanaf 1936 verandert er aardig wat in de Biesbosch. Tuinzing (1938) vermeldt de invoer in Nederland 
van Salix x rubens variëteit caerulea in 1936 uit Long Ashton (Bristol, Engeland) en van enkele ‘rood-
soorten’ uit de rietvlechtschool in Fayl-Billot in Frankrijk in 1937. Minstens van Salix x rubens variëteit 
caerulea weten we dat hij deze actief promootte in de Biesbosch. Vanaf dat moment zijn er potentiële 
wilgen aanwezig die kunnen inkruisen met de autochtone Biesboschpopulaties Schietwilg. Zo lang de 
hoepelgrienden (met Schietwilg als dominante soort) intensief beheerd werden was dat risico gering. 
Het vierjarige hakhout kreeg immers amper de gelegenheid te bloeien en zaad te vormen. 

Vanaf 1962-1971 neemt de import van niet-gebiedseigen Schietwilgen in de Biesbosch toe. Vanuit Wa-
geningen worden klonen van over geheel Nederland naar de Biesbosch gebracht en daar uitgeplant in 
1962 op het eilandje Cornelia in de Brabantse Biesbosch. Boswachter Fey en onderzoeker Ies Zonne-
veld herinneren zich onder meer de kloon Liempde, maar weten ook dat er veel meer cultuurvariëteiten 
waren. Wellicht staat daar de hele cultuurreeks van de in Nederland uitgeteste Schietwilgklonen van de 
jaren 1950, 1960, 1970 (Belders?, Calva? Drakenburg? Rockanje? Barlo? Bredevoort? Het Goor? Lich-
tenvoorde? Lievelde? Zie artikel Van Broekhuizen, J. & Schneider, F. (1969). Salix alba als laanboom. 
Dendroflora nr 6, Boskoop). In elk geval staan daar een twintigtal rijen alba’s netjes op rijen. 

In 1971 worden verschillende waterspaarbekkens in de Biesbosch beplant en ook daar worden tal van 
Schietwilgen van diverse cultuurvariëteiten aangevoerd, onder meer de klonen Liempde, Drakenburg 
en Belders. Deze wilgen worden niet gehakt en kunnen dus uitgroeien tot bloeiende en zaaddragende 
bomen. Tegelijk wordt de griendcultuur grotendeels opgegeven en schieten de hakhoutstoven en knot-
bomen door tot eveneens bloeiende bomen. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om zaailingen 
van Schietwilgen als al dan niet autochtoon te beschouwen. Bovendien kunnen ze vanaf dat moment 
niet alleen kruisen met geïmporteerde Schietwilgen, maar ook met Kraakwilgen of met hun onderlinge 
bastaarden. 

De oudste stoven en knotbomen van Schietwilg werden met een b-code gekarteerd (grote waarschijn-
lijkheid autochtoon). Alle jongere Schietwilgen kregen een p (geplant) of ps (spontane opslag vanuit 
aanplant).
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Takgal op Schietwilg van de Bolle wilgtakbladwesp (Euura amerinae). Foto Arnout  Zwaenepoel, december 2012.

 J Salix alba L. variëteit vitellina (L.) Stokes

Deze Schietwilgvariëteit is erg gelijkend op de oorspronkelijk inheemse Schietwilg Salix alba variëteit 
alba, maar de eenjarige twijgen zijn helder geel tot oranje. Vooral in de winter zijn ze erg opvallend. 
De beharing van de bladeren is erg gelijkend op Salix alba variëteit alba en dat is een zeer belangrijk 
determinatieverschil met Salix x rubens variëteit basfordiana, waar de bladeren duidelijk veel kaler zijn. 
Toch wordt ook bij de variëteit vitellina wel vermeld dat de bladeren iets sneller kaal worden dan bij de 
variëteit alba (Meikle 1984).In de katjes zouden de katjesschubben iets langer zijn dan bij de variëteit alba. 
Deze wilg was ooit algemeen als vlechtwilg, maar heeft op een niet helemaal duidelijk moment (laatste 
kwart 19de eeuw?) die plaats ingeruild met Salix x rubens variëteit basfordiana. Sindsdien bestaat er een 
hopeloze verwarring tussen beide taxa. In Groot-Brittannië zou er nog altijd een populaire tuinplant zijn 
die een cultuurvariëteit is van deze wilg: Salix alba variëteit britzensis. In Nederland en Vlaanderen is 
die vermoedelijk zeer zeldzaam en ook weer hopeloos verward met Salix x rubens variëteit basfordiana. 
Ook de origine van deze wilg is onduidelijk. Meikle (1984) denkt aan een geografisch ras aan de oost- of 
noordrand van het areaal van de Schietwilg. Sommige auteurs menen dat de plant uit de Balkan zou 
afkomstig zijn.

Hesselink (1907) vermeldt de relatief zeldzame aanplant van grienden met slechts één enkele soort. Hij 
vernoemt Salix fragilis vitellina van sommige grienden in Gorinchem en Dordrecht. De vraag is opnieuw 
wat Hesselink onder deze benaming verstaat? Is dit Salix alba vitellina of is dit Salix x rubens basford
iana? Volgens Rulkens (1983) wordt de laatste bedoeld.

Rulkens (1983) geeft overigens op p 60 een prima tabelletje om het onderscheid tussen beide taxa te 
maken.

kenmerk Vitellina-groep Basfordiana-groep
Beharing blad, twijg en knop Sterk behaard Kaal, alleen naar de top toe zeer licht behaard
Lengte blad Kort Lang
L:B blad ± 4 ± 6
Steunblaadjes Kleiner dan 3 mm, sterk behaard Tussen 3 en 8 mm, zeer zwak behaard
Gemak van breken zijtwijgjes Zeer moeilijk Makkelijk
vruchtbeginsel zittend Gesteeld
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In de Biesbosch troffen we op één plaats Schietwilgen aan met opvallend geel gekleurde twijgen, na-
melijk op Middelste Jannezand in de Brabantse Biesbosch. De vaststellingen gebeurden echter in juni 
en die planten zouden eigenlijk moeten beoordeeld worden in de winter op de definitieve twijgkleur en 
in bloei op de katjeskenmerken. Het eerste kon wegens tijdslimieten niet gebeuren in dit onderzoek en 
voor de bloeiwijzen zouden de aangetroffen knotbomen langere tijd moeten gevrijwaard worden van 
knotten, waardoor de definitieve bevestiging van dit taxon voor de Biesbosch nog even moet uitgesteld 
worden. 

 J Salix alba L. ‘Belders’, Schietwilg kloon Belders

De Schietwilg Salix alba ‘Belders’ is een mannelijke kloon die door de voormalige Stichting Verbetering 
Houtopstanden in het bos ‘de Belders’ tussen Sint Oedenrode en Best (Noord-Brabant, omgeving ’s-
Hertogenbosch) geselecteerd werd. De kloon is in controle is sinds 1967. Van Broekhuizen & Schneider 
(1969) beschrijven de kloon als volgt: “Scheut bovenaan overwegend groen met bruine tint, in het mid
den groenbruin; aantal lenticellen 1520, meest rond (0,51 mm), soms ovaal tot lijnvormig (tot 2 mm); 
knoppen lichtrood tot bruinrood met in de voorzomer steeds een groene vlek aan de basis (in de winter 
5,5 mm lang, met of zonder lichte vlek; steunblaadjes 35 mm lang, 11,5 mm breed. Blad opstaand, 
grootste breedte steeds slechts iets onder het midden (a/l = 0,45) gemiddeld 11,5 cm lang, ruim 1,5 cm 
breed, 7 x zo lang als breed, aantal zijnerven ca 15, bovenzijde groen, onderzijde grijs, jonge blaadjes 
lichtgroen; steel gemiddeld 10 mm lang (hoogstens 13 mm), gedeeltelijk rood, blad gemiddeld 11,5 x zo 
lang als de steel; kliertjes op de bladsteel meestal kleiner dan 0,5 mm, soms echter gesteeld en dan tot 
3 mm. Takken takhoek ca 60°. De boom heeft een vrij smalle kroon met een vaak licht golvende stam. 
Jonge bomen hebben een rechte stam en lichte, opgaande takken”.

De belangrijkste groeiplaats van deze kloon in de Biesbosch is het spaarbekken De Gijster waar deze 
kloon in 1980 aangeplant werd met 13 exemplaren. De bomen werden verspreid rond het spaarbekken 
geplant en omdat er ook struikvormige Schietwilgen van lokale herkomst geplant werden en ook veel 
spontane Schietwilg gekiemd is zijn ze niet gemakkelijk als individu terug te vinden. 

Mogelijk is de kloon ook aangeplant op Cornelia, bij de bosbouwproef van 1962, maar daarover bestaat 
geen zekerheid, aangezien het beplantingsplan van Cornelia verdwenen is.  

 J Salix alba L. ‘Drakenburg’, Schietwilg kloon Drakenburg

De Schietwilg Salix alba ‘Drakenburg’ is een vrouwelijke kloon die door Staatsbosbeheer werd gese-
lecteerd in een wegbeplanting nabij Heiloo (provincie Noord-Holland). De boom staat onder N.A.K.-B. 
controle sinds 1955. Van Broekhuizen & Schneider (1969) beschrijven de kloon als volgt: “Scheut bo
venaan overwegend groen met enig bruin, in het midden donkergroen tot bruingroen; aantal lenticellen 
in verschillende jaren variërend van gemiddeld 15 tot 25, meest rond (0,51 mm); knoppen roodbruin 
(in de winter 5 mm lang); steunblaadjes 59 mm lang, tot 1 mm breed. Blad opstaand, grootste breedte 
slechts weinig beneden het midden (a/l = 0,46), gemiddeld 11,5 – 12 cm lang, 1,5 cm breed, 7-9 x zo 
lang als breed, aantal zijnerven 1720, bovenzijde groen, onderzijde grijs, jonge onvolgroeide blaadjes 
groen; steel gemiddeld 7 mm lang (steeds hoogstens 8 mm), overwegend groen, blad gemiddeld 17 x 
zo lang als steel (minimaal 15 x, maximaal 24 x). Takken takhoek 7080°; vooral in de winter lang en vrij 
dik. De kroon is vrij breed en piramidaal, de stam en spil zijn vrij recht met schuin uitstaande takken; het 
blad wordt in het najaar vroeg geel”. 

De belangrijkste groeiplaats van deze kloon in de Biesbosch is het spaarbekken Honderd en Dertig 
waar deze kloon in 1973 aangeplant werd met 388 exemplaren. De bomen werden in groepen verspreid 
rond het spaarbekken geplant en omdat er ook struikvormige Schietwilgen van lokale herkomst geplant 
werden en ook veel spontane Schietwilg gekiemd is zijn ze niet gemakkelijk als individu terug te vinden.

Mogelijk is de kloon ook aangeplant op Cornelia, bij de bosbouwproef van 1962, maar daarover bestaat 
geen zekerheid, aangezien het beplantingsplan van Cornelia verdwenen is.  
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 J Salix alba L. ‘Liempde’, Schietwilg kloon Liempde 

De Schietwilg Salix alba ‘Liempde’ is een mannelijke kloon, die momenteel in Nederland en ook in 
Vlaanderen de meest geplante Schietwilg is. Hij werd genoemd naar de plaats waar hij door H.C. van 
de Vleuten werd gevonden: Liempde, een Noord-Brabants dorpje ten zuiden van ’s-Hertogenbosch. De 
kloon is in controle sinds 1949. Van Broekhuizen & Schneider (1969) beschrijven de kloon als volgt: 
“Scheut bovenaan bruingroen tot rood, in het midden groenbruin; aantal lenticellen gemiddeld 1015, 
rond tot ovaal (0,51 mm), knoppen bruinrood (in de winter 5 mm lang); steunblaadjes 35 mm lang, 
tot 1 mm breed. Blad opstaand, grootste breedte steeds iets beneden het midden (a/l = 0,43), gemid
deld 911 cm lang, 1,5 cm breed, ca 7 x zo lang als breed, aantal zijnerven ca 15, bovenzijde groen, 
onderzijde meest groen, soms grijs, jonge blaadjes groen; steel gemiddeld 811 mm lang, rood; blad 
gemiddeld 10 x zo lang als steel. Takken dun, takhoek ca 50°. Hij heeft een rechte stam en een tamelijk 
smalle, piramidale kroon met doorgaande spil en opgaande takken”. Eigenaardig genoeg wordt geen 
melding gemaakt van het zeer zilverachtige uitzicht van deze wilg, toch de voornaamste reden waarom 
deze kloon zo geliefd is. Uit eigen waarnemingen bleek ook nog dat de kloon vroeg in het najaar sterk 
geel verkleurt. Bij de kartering van de Biesbosch viel op dat Liempde al helemaal geel kleurde, terwijl de 
meeste lokale Schietwilgen nog grijsgroen waren.

De belangrijkste groeiplaats van deze kloon in de Biesbosch is een bosbouwproef op Cornelia (Bra-
bantse Biesbosch) waar in 1962 een groot aantal wilgen- en populierenklonen door Staatsbosbeheer 
werden aangeplant. Staatsbosbeheer gebruikte de overschot van dit experiment op verschillende an-
dere plaatsen in de Biesbosch. 

Jan Reuser, de kooiker van de eendenkooi op de Hofmansplaat kreeg zo’n overschotje en plantte ze uit 
op een rij die er nog steeds staat (interview met Jan Reuser, september 2012). Voormalig boswachter 
Dirk Fey wees ook nog een rijtje Salix alba ‘Liempde’ aan door hem geplant op de rand van de Gan-
zenwei en op de hoek van de Doolhof tegenover de Ganzenwei (interview met Dirk Fey, 18 oktober 
2012). Ook langs de Bakkerskil plantte Staatsbosbeheer nog Salix alba ‘Liempde’ (interview met Dick 
Veenhuizen, 18 oktober 2012).

 J Salix aurita L., Geoorde wilg
 
Geoorde wilg is twee keer aangetroffen: één keer als zaailing in een pioniersituatie en één keer als vol-
wassen struik in de rand van Kleine Nieuwe Dombos.

Een reeks taxa die we in Vlaanderen meestal een hoge graad van autochtoniteit toekennen, omdat ze 
daar alleen wild voorkomen, werden hier  ook aangeplant aangetroffen in de polder De Kroon en de 
Zalm, bij de aanleg van een ruilverkaveling in de jaren 1968-1975: Salix charrieri, Salix x reichardtii, Sa
lix cinerea cinerea, Salix  x guinieri kunnen dus in de Biesbosch niet zomaar automatisch als autochtoon 
beschouwd worden, omdat er zeer duidelijk ook gekloonde aanplant van aanwezig is. Dat wordt ook 
bevestigd door Ter Beke & Rombouts (1972) die eveneens gewag maken van aangeplante Grauwe wilg 
in nabij Bevert en Gat van Lijnoorden. Geoorde wilg werd echter nergens geplant aangetroffen en we 
kenden deze wilg bij de kartering dan ook een b toe (grote kans op autochtone herkomst).
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 J Salix babylonica L. variëteit pekinensis A. Henry cultivar Tortuosa

Dicht bij een rotonde (uitkijkplatform) op een pas heringericht gedeelte van Polder Hardenhoek (Bra-
bantse Biesbosch) zijn duidelijk twee exemplaren van de ‘Krulwilg’ aangeplant. Dit is een exotische cul-
tuurwilg, uit China afkomstig, maar inmiddels in heel West-Europa zeer populair als decoratieve plant. 
De kurkentrekkerachtig gekromde twijgen maken het taxon onmiskenbaar. De officiële naam van deze 
wilg luidt Salix babylonica variëteit pekinensis cultivar Tortuosa. Het eigenaardige is echter dat rondom 
deze twee aangeplante exemplaren ook tal van zaailingen voorkomen.
De hier aangeplante Krulwilgexemplaren zijn voor zover bekend altijd vrouwelijk, maar ze vertonen 
de eigenaardigheid dat een aantal katjes vaak ook hermafrodiet zijn. Meestal gaat het om katjes met 
in hoofdzaak vrouwelijke bloemen en aan de top enkele mannelijke bloemen. Vermoedelijk is dat de 
oorzaak van de zaailingen, hoewel het niet helemaal kan uitgesloten worden dat het ook om zaailingen 
kan gaan die het gevolg zijn van de kruising tussen Schietwilg en Krulwilg of Kraakwilg en Krulwilg. Hier 
kunnen iets oudere planten ongetwijfeld morfologisch ook uitsluitsel geven. Genetisch onderzoek op de 
planten is een tweede optie om dit te onderzoeken. 

De aanplant van een dergelijk exotisch sierproduct in een natuurgebied is overigens een wat eigenaar-
dige keuze, die ons inziens beter vermeden wordt.

 J Salix caprea L., Boswilg

Voormalig boswachter Dirk Fey zag geen enkele Boswilg in de eerste vijf jaar die hij in de Biesbosch 
werkte (1967-1970)(interview met Dirk Fey, 18 oktober 2012). Dit stemt overeen met de bevindingen 
van Ies Zonneveld die Boswilg eveneens uiterst zeldzaam noemde in de Biesbosch (interview met 
Ies Zonneveld, 8 mei 2012). De oudste Boswilg die we in de Biesbosch aantroffen is een boomvormig 
exemplaar op De Dood, met een stamomtrek van circa 2 meter. Dit is het enige exemplaar dat we een 
kans op autochtone herkomst toekenden (code c). Boswilg kwam wellicht de Biesbosch vooral binnen 
door de aanplantingen rond de spaarbekkens De Gijster, Honderd en Dertig en Petrusplaat. De beplan-
tingsplannen van vooraan de jaren ’70 van de vorige eeuw vermelden grote aantallen van deze soort. 
Ook de ruilverkaveling Noordwaard en Altena-West van 1968-1975 zorgde voor heel wat aanplant van 
Boswilg. Na de ontpolderingen in de Grote Noordwaard worden op sommige plaatsen vrij veel kiem-
planten van Boswilg aangetroffen en ook regelmatig kruisingen tussen Boswilg en Grauwe wilg. De 
kruising met Katwilg blijft een zeer zeldzaam taxon in de Biesbosch, die we slechts twee keer aantroffen. 

 J Salix cinerea L. subspecies cinerea, Grauwe wilg

Vegetatie-onderzoeker Ies Zonneveld zag geen enkele Grauwe wilg in de Biesbosch van kort na de 
Tweede Wereldoorlog tot circa 1965. Met de ruilverkaveling van Noordwaard en Altena-West (1968-
1975) werden echter grote aantallen Grauwe wilg en verwante taxa (Rossige wilg, kruisingen met Ros-
sige wilg, met Geoorde wilg, met Boswilg, met Katwilg) aangeplant in de Brabantse Biesbosch. Vooraan 
de jaren ’70 van de 20ste eeuw werden nog eens grote aantallen van dezelfde taxa aangeplant rond de 
spaarbekkens. Ook in de loofhoutaanplanten in de Dordtse Biesbosch van het laatste kwart van de 20ste 
eeuw werden dezelfde taxa nog eens aangeplant. Vanuit die aanplantingen begonnen deze taxa hun 
verovering van de Biesbosch. Vooral in de recente ontpolderde gedeelten worden zeer veel zaailingen 
aangetroffen van grauwe wilg en verwanten.

Van Breen (1920) haalt uit naar ‘wervelhout’ waaruit we meer dan waarschijnlijk Grauwe wilg en ver-
wanten moeten verstaan. “Enkele houtsoorten moeten als minderwaardig rijshout worden beschouwd, 
waarvan dan ook slechts een klein gedeelte, onder de betere soorten vermengd, geleverd mag worden; 
zo zijn elzen en wervelhout beslist ondeugdelijke rijsmaterialen en moeten zo veel mogelijk geweerd 
worden. Evenwel kan men ze niet geheel weren, gezien de rol welke ze spelen tijdens de groei van an
dere soorten.” Deze aanval op Grauwe wilg geeft stof tot denken over de zeldzaamheid in de Biesbosch 
tot 1965. Het moet misschien niet helemaal uitgesloten worden dat de soort er actief geweerd werd.
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Lijstjes op de tak van een Grauwe wilg in de Sliedrechtse Biesbosch. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.

Mannelijke katjes van Grauwe wilg in de Sliedrechtse Biesbosch. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.
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 J Salix cinerea L. subspecies oleifolia Macreight. Rossige wilg

Net zoals Grauwe wilg ontbrak de Rossige wilg in de Biesbosch tot circa 1965. De aanplantingen van 
ruilverkaveling en spaarbekkens in de Brabantse Biesbosch en loofhoutaanplantingen in de Dordtse 
Biesbosch zorgden voor de geleidelijke kolonisatie, zij het minder snel en algemeen dan bij de Grauwe 
wilg het geval was. De Rossige wilg is slechts zeer uitzonderlijk aangetroffen. Kruisingen tussen Ros-
sige en Grauwe echter iets frequenter. Ook de kruising tussen Rossige en Geoorde wilg werd een paar 
keer aangetroffen. Vooral in de recent ontpolderde gebieden komen regelmatig zaailingen voor. 

 J Salix daphnoides Vill., Berijpte wilg

De herkomst van Berijpte wilg is enigszins onduidelijk. Vermoedelijk is deze wilg uit de Baltische staten 
en de Balkan afkomstig. Men is het nog oneens of ook Scandinavië en delen van Zuid-Europa bij het 
oorspronkelijke areaal mogen gerekend worden of niet (cf. Meikel 1984 en Flora Eurpaea). Vermoede-
lijk is de soort daar vooral aangeplant. 

In de Biesbosch is de Berijpte wilg, vermoedelijk samen met de Kaspische wilg (lokaal ‘kesper’ ge-
noemd) uitgeprobeerd circa 1943. Beide wilgen voldeden noch als band- noch als hoepwilg en vonden 
geen ingang in de grienden van de Biesbosch. De Berijpte wilg bleef wél bewaard in het Salicetum bij 
het Biesboschmuseum en werd vandaaruit vermoedelijk ook gestekt op de Deeneplaat nabij de Zwarte 
Keet. Op de laatste plaats gaat het over zeer recente aanplant. De stekken zijn vermoedelijk pas in 2012 
ingeteugeld. Ook in het kleine salicetum bij het Bezoekerscentrum in de Sliedrechtse Biesbosch staan 
enkele struiken Berijpte wilg. 

Vrouwelijk katje van een Berijpte wilg in het salicetum bij het Biesboschmuseum. Bemerk de rode kleur van de 
jonge twijgen en de paarsbruine kleur van iets oudere twijgen. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.
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 J Salix elaeagnos Scop., Grijze wilg

Dit kleine struikvormige wilgje, dat alleen kan verward worden met een Katwilg, is afkomstig uit Cen-
traal- en Zuid-Europa, West-Azië en westelijk Noord-Afrika. De plant was op dat moment vooral be-
kend als Salix incana. In België zou de plant al geïntroduceerd zijn in 1811 (Verloove 2002). In de 19de 
eeuw werd ze er rond 1860 kortstondig gepromoot door Wesmael om uitgetest te worden als vlechtwilg 
( Zwaenepoel 2008). In Groot-Brittannië is de plant ingevoerd in 1821 (Meikle 1984). Het introductietijd-
stip in Nederland is onbekend. De plant komt af en toe voor als decoratieve plant in tuinen en parken. 

De Grijze wilg heeft lange smalle bladeren, die nog smaller zijn dan die van de Katwilg. De meeste 
aangeplante exemplaren zijn vrouwelijk, waarbij vooral de blaadjes het sierelement vormen. De katjes 
zijn vrij onopvallend, klein en groen. Het kale vruchtbeginsel is het meest betrouwbare onderscheid met 
Katwilg. 

In de Biesbosch is een zeer kleine populatie aangetroffen tussen Het Biesboschmuseum en de Petrus-
plaat, vermoedelijk aangeplant vooraan in de jaren ’70 bij de aanleg van de spaarbekkens. Ook hier 
gaat het om een vrouwelijke populatie.

Vrouwelijke katjes van de in de Biesbosch aangeplante Grijze wilg (Salix elaeagnos). Foto Theo Muusse, maart 
2014.

 J Salix eriocephala Michaux, Amerikaantje

Chmelar en Meusel (1979) verhalen dat de zeer succesvolle wilgensoort niet uitgevoerd mocht worden 
uit Amerika, maar dat een Europees mandenmaker zich een korf vlocht van Salix x americana (één van 
de talrijke benamingen waarmee dit taxon aangeduid wordt) en zo toch wist deze wilg naar Europa te 
brengen, waar hij de wissen stekte. Rulkens (1987) preciseert dat het Ernst Hoedt uit Tirschtiegel (het 
huidige Trzciel nabij Poznan, Polen) was die zijn manden uit Ohio meesmokkelde rond 1880. Wesmael 
(1866) vermeldt deze wilg reeds als aangeplant in België in boomkwekerijen en wijmenculturen, veel 
vroeger dus dan het wijdverspreide verhaal van de Duitse mandenmaker. Naamsuggesties genoeg 
trouwens voor deze wilg: S. petiolaris, S. americana, S. eriocephala, S. petiolaris x cordata, S. cordata, 
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S. cordotta, S. rigida zijn allemaal courant. Von Walter Plieninger (1998) geeft de grondigste argumen-
tatie om S. eriocephala aanvaardbaar te maken als de correcte benaming. Hesmer (1949) vermeldt 
de ‘Amerikaner weide’ als een minder courante soort in de Duitse wijmenteelt. Ze levert wél de beste 
twijgen maar zou vatbaarder zijn voor ziekten.

Over de introductie van het Amerikaantje (Salix eriocephala) in Nederland schrijft Tuinzing (1938 en 
1974): “Van het Amerikaantje is slechts één vorm bekend en deze zou, uit Duitsland (Heinsberg) ver
kregen, reeds tijdens de eerste wereldoorlog (1912) in Susteren (L.) zijn aangeplant”. Meijerink (1938) 
verklaart dat Amerikaantjes in 1931 vanuit Duitsland zouden zijn binnengebracht.

Tuinzing voerde ook correspondentie met de beheerders van het salicetum in Long Ashton in Bristol 
(Groot-Brittannië). In een brief die hij terugkrijgt (Hutchinson 1946) wordt het volgende gezegd over 
‘Salix americana’: “This species of willow is practically not grown commercially in England, the reasons 
being: a) the quality is not equal to several of our S. triandra varieties b) the rod is too thick at the base 
relative to its lengt, the height attained being not more than 5 ½ feet. I am not able to give the origin of 
the species, but the late W.P. Ellmore of Leicester claimed that he obtained the first cuttings from Ame
rica.”

Uit een brief van de Regeringscommissaris voor Buitenlandsche Agrarische Aangelegeheden van het 
Ministerie van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening van 1947 vernemen we dat Tuinzing materi-
aal van Salix cordata var. purpurescens (= Salix eriocephala) toegestuurd krijgt vanuit de Kew Gardens.
In 1947 ontvangt Tuinzing een brief van de Regeringscommissaris voor Buitenlandse Agrarische aan-
gelegenheden van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. De brief verwoordt de 
uitleg van een landbouwattaché uit Londen over Salix americana, die hij zelf verkreeg van het Imperial 
Forestry Institute at Oxford: “There appear to be two willows which have born the same name Salix 
Americana. 1) Salix americana Walpers, Annales Botanices Systematicae V, 747 (184868). This is a 
native willow of North America, which, according to Schneider in Journal of the Arnold Arboretum I, 214 
(1920), should be sunk as a synonym under S. Richardsonii Hook. The Forest Botanist of the Imperial 
Forestry Institute does not believe that this willow is in cultivation. 2) A willow, that has been called in 
gardens Salix Americana pendula. According to recent autors this is a weeping variety of our common 
purple willow, S. purpurea L. and should be known as S. purpurea var. pendula Dippel. But, according to 
Dippel, Handbuch der Laubholzkunde, II, 222 (1892) various willows were at that time being trade under 
the name S. Americana Pendula, and were presumably other weeping willows. I have not succeeded in 
finding anything about the origin of this willow, but it presumably originated as a garden sport; it is said 
to be often grafted on standards 810 ft. high. Salix purpurea var. pendula is mentioned in most recent 
general horticultural works dealing with trees and shrubs. It is not known however, if any literature is 
dealing specially with this willow.” 

Rulkens (1983) onderzocht het Amerikaantje op klonen en kwam tot het besluit dat er in het Neder-
landse materiaal slechts één kloon te vinden was. Hij beschrijft de kloon als mannelijkn bladeren met 
hartvormige voet en grote, persistente, niervormige steunblaadjes. De 2 meeldraden zijn gedeeltelijk 
samengegroeid, schutblad met zwarte top. Wordt bij vrije groei niet hoger dan 2 meter. Groeiende twij-
gen met overhangende top en rood gekleurde jonge blaadjes. L:B 3,8-4,2. S (bladsteel-lengte) = 1,4-1,8 
cm. L (bladlengte) = 11-12 cm.

Het Amerikaantje dat we in 2009 op één plaats in de Biesbosch aantroffen, maar waar de vindplaats 
toen niet genoteerd werd, is in 2012 met nog slechts één exemplaar teruggevonden op een dijkje voor 
de Boerenplaat, ongetwijfeld als spontaan exemplaar. Het loont de moeite stekken van dit exemplaar te 
gebruiken om in het salicetum opnieuw een plantvak te bemannen met dit wilgje. Ies Zonneveld kende 
Amerikaantje van enkele oude griendwerkers (Maarten van Elzelingen uit Werkendam, Kees Vissen) 
die hem ooit een aantal exemplaren in de Biesbosch toonden. Beide griendwerkers zijn inmiddels over-
leden. Ies herinnert zich niet precies meer waar deze Amerikaantjes stonden (interview met Ies Zon-
neveld, 18 oktober 2012).

Vermoedelijk was het Amerikaantje nooit erg algemeen in de Biesbosch, omdat het een vrij laag struikje 
is dat nogal kwetsbaar is voor hagel, overstroming en dergelijke. Het werd niet aanbevolen voor buiten-
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dijkse grienden, maar vooral binnendijks gekweekt. Verkoopakten bewaard in het Biesboschmuseum 
vermelden uitsluitend Amerikaantjes van die binnendijkse grienden.  

Mannelijk katje van het Amerikaantje. Foto Theo Muusse, april 2013.

Mannelijk katje van het Amerikaantje. Foto Theo Muusse, april 2013.
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Typische bladkleur van jonge blaadjes van het Amerikaantje. Foto Theo Muusse, april 2013.

 J Salix fragilis L. variëteit fragilis, Kraakwilg variëteit fragilis 

Salix fragilis variëteit fragilis is zonder enige twijfel een autochtone boomsoort in Nederland. Het is de 
meest verspreide Kraakwilg in Nederland, ze komt er met allebei de geslachten voor en vertoont een 
rijke genetische variatie. Als er al in de 16de eeuw van boomvormige wilgen in de Biesbosch sprake is, 
dan moeten we heel zeker aan de Schietwilg denken, maar ook de Kraakwilg maakt een grote kans 
toen al aanwezig te zijn. 

De mannelijk autochtone Kraakwilg is in de Biesbosch gemakkelijk te ontdekken in april-mei, omdat de 
bloei van de mannelijke exemplaren de boom onmiddellijk onderscheidt van de meeste andere Kraak-
wilgen, met uitzondering van Salix fragilis variëteit furcata, die echter maar heel beperkt voorkomt en 
dan bijna steeds als geknotte, niet bloeiende boom. Het herkennen van de vrouwelijke Salix fragilis 
variëteit fragilis heeft meer voeten in de aarde, omdat het onderscheid met de variëteit russeliana verre 
van eenvoudig is. We komen er op terug bij de bespreking van dat taxon hieronder. Zowel mannelijke 
als vrouwelijke Kraakwilgen variëteit fragilis worden in de Biesbosch gemakkelijker door een schimmel 
aangetast dan de andere variëteiten, waardoor buiten de bloeiperiode en vooral laat op het jaar de 
bruinzwarte verkleuring ten gevolge van die aantasting een goed hulpmiddel is bij de determinatie. 

Kraakwilgen zijn behalve voor brandhout en aanplant als oeverversteviging weinig populair als ge-
bruikshout. De naam zelf geeft al aan dat de takken te gemakkelijk kraken om een waardevol hout op 
te leveren. In de Biesbosch werd de soort in de laatste jaren van het gebruik van de grienden nochtans 
zonder onderscheid mee als ‘rood’ (hoepgriend) gehakt met de Schietwilgen. Er valt geen enkele discri-
minatie vast te stellen, noch werden de Kraakwilgen apart benoemd. Zeer verwarrend werd lokaal zelfs 
de naam ‘Schietwilg’ of ‘Schitwilg’ voor de Kraakwilg gebruikt (cf. Tuinzing 1938). De kniestoven van 
Kraakwilgen komen talrijk en verspreid voor tussen de Schietwilgen, al blijft Schietwilg overal en altijd 
de dominante soort, wat vermoedelijk ook een getrouwe weergave is van de situatie in de vrije natuur, 
waar die verhouding ook meestal vastgesteld wordt.
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De vraag is evenwel of dat gebruik ook altijd al zo was. De laatste jaren werd er in de Biesbosch bijna 
nog uitsluitend wilgenhout gehakt voor waterbouwkundige doeleinden, waarbij Hollands en Gelders rijs-
hout de enige producten waren. Voor dat doeleinde maakt het wellicht niet uit dat Kraakwilg een relatief 
breekbaar hout heeft.

Voor het vroegere gebruik van de grienden voor hoephout maakte dat wellicht wél uit. Probleem is 
dat we geen lokale benaming voor de Kraakwilg kennen in de Biesbosch. Volgens griendwerker peer 
Heystek werd Kraakwilg alleen voor zinkstukken gebruikt. Mogelijk sloeg de benaming ‘slijkwilg’ op de 
Kraakwilg. Tuinzing (1967) gebruikt de benaming slijkwilg, samen met die van Frans geel en Belgisch 
rood als variëteiten voor Kraakwilg. Die eerste twee benamingen slaan zonder twijfel op Salix x rubens 
variëteit basfordiana. De slijkwilg zou evenwel kunnen een echte Kraakwilg zijn. In dat geval is het niet 
Salix fragilis var. russeliana, want die werd ‘leerteen’ genoemd. Salix fragilis var. furcata is zo zeldzaam 
in de Biesbosch, dat we vermoeden dat het een late introductie is uit een salicetum of zo, maar géén 
traditionele griendwilg. Blijft over Salix fragilis var. fragilis, de autochtone Kraakwilg. Griendwerker Aad 
Horden uit Polder Bolgerijen verklaarde dat daar ‘slijkwilg’ gebruikt werd, zowel om hoepels te maken 
als voor zinkstukken (interview met Aad Horden, oktober 2013). De vraag is of een Kraakwilg soepel 
genoeg kan zijn om hoepels op te leveren. Misschien is een Salix x rubens (al dan niet basfordiana) dan 
toch waarschijnlijker voor de ‘slijkwilg’?

Verwilderde hoepgriend op Vijf Ambachten met als hakhout beheerde Kraakwilg. De vraag is waarvoor de boom 
gehakt werd? Was er geen onderscheid in gebruik met Schietwilg of was Kraakwilg alleen goed genoeg voor Hol
lands en Gelders rijshout? Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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Mannelijke katjes van een Kraakwilg var. fragilis op de Pannekoek. Foto Theo Muusse, april 2012.

De roest Melampsora larici op de blaadjes van een Kraakwilg, in de Biesbosch. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 
2012.
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Mannelijke, bloeiende Kraakwilg op de Rietplaat in de Brabantse Biesbosch. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2012.

 J Salix fragilis L. variëteit furcata Seringe ex Gaudin

Deze Kraakwilgvariëteit is een mannelijke kloon, die in vegetatieve toestand op het veld kan vermoed 
worden door de erg brede bladeren, die tot 6 cm breed kunnen worden. Ook de uitgesproken witte blad-
nerf is een goede aanwijzing. Zekerheid over de determinatie krijgt men pas bij bloeiende exemplaren, 
waar een (eerder klein) gedeelte van de mannelijke katjes bifurcaat (= een gaffeltje vormend) vertakt 
zijn.

Meikle (1984) vermeldt dat dit taxon in Groot-Brittannië gekend is sinds 1828 en hij vermeldt het 
verder ook van België en Zwitserland. Wij troffen in 2012 voor het eerst een bloeiend exemplaar aan in 
Nederland langs de Rijn in de Millingerwaard nabij Nijmegen. De vondst in 2012 in de Biesbosch is voor 
zover bekend de tweede in Nederland. 

In de Biesbosch is dit taxon op meerdere plaatsen aangetroffen, maar bijna altijd in vegetatieve toestand, 
als knotboom en met één of hoogstens enkele exemplaren (de Visplaat, de Rietplaat, bij de Zwarte 
Keet op de Deeneplaat, de Doolhof, …). Op één plaats komen in elk geval ook een rijtje opgaande 
bomen voor, namelijk in de Doolhof bij het voormalige arkje van griendwerker Kieboom. Ze werden 
daar vermoedelijk geplant circa 1950 (mondelinge mededeling Dirk Fey). Op deze plaats zou dit taxon 
in de lente kunnen getoetst worden op de bloei. Vermoedelijk zijn deze Kraakwilgen afkomstig uit een 
salicetum of klein proefprojectje en werden ze van daaruit meegenomen naar diverse plaatsen. Ze 
werden duidelijk nooit massaal aangeplant of werden geen vast onderdeel noch van de hoep- noch van 
de bandgrienden.
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De gevorkte katjes zijn het beste determinatiekenmerk om Salix fragilis variëteit furcata te herkennen. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, april 2012. 

 J Salix fragilis L. variëteit russeliana (Sm.) Koch, Kraakwilg variëteit russeliana

De tweede meest voorkomende Kraakwilg in de Biesbosch is Salix fragilis variëteit russeliana. Dat was 
een verrassing want noch botanici (Ies Zonneveld), noch griendwerkers, noch literatuur maakten gewag 
van het voorkomen van dit taxon in de Biesbosch. Helemaal verrassend is dit ook weer niet, want deze 
kloon is lastig te onderscheiden van vrouwelijke Kraakwilg variëteit fragilis enerzijds en vrouwelijke Salix 
x rubens anderzijds.

Vermoedelijk kende Tuinzing dit taxon wel, maar niet onder zijn wetenschappelijke naam. In verschil-
lende geschriften (Tuinzing 1974, …) vermeldt hij een ‘leerteen’. De ene keer (Tuinzing niet gedateerd) 
noemt hij dat een wilg die zeer sterk lijkt op een Kraakwilg, de andere keer (Tuinzing 1974) noemt hij het 
een bastaard. Uit de beschrijving en het gebruik vermoeden we dat hij met deze leerteen Salix fragilis 
variëteit russeliana bedoelt (lijkt sterk op een Kraakwilg, heeft geen interessante katjes voor de sierteelt, 
heeft een mooie twijgkleur, werd van oudsher gebruikt als bindteen, diende onder meer om jute zakken 
mee dicht te binden). In het salicetum bij het Biesboschmuseum staat in elk geval ook een wilg met de 
benaming ‘leerteen’ die een Salix fragilis variëteit russeliana blijkt te zijn.  

Het blad van dit taxon heeft een andere groentint. De kleur is eerder helder groen in plaats donker- tot 
blauwgroen. Ook de onderzijde van het blad is minder blauwachtig berijpt dan bij de variëteit fragilis. 
Het blad is vaak enkele cm langer en de top is wat meer uitgesproken toegespitst. De bladbovenzijde is 
iets minder glanzend. Bladbreedte en onregelmatige tanding zijn analoog als bij de variëteit fragilis. De 
plant is een kloon en in dit geval uitsluitend vrouwelijk. Meikle (1984) haalt ook enkele verschillen aan bij 
de vrouwelijke katjes en bloem, maar eigen onderzoek kon dit niet bevestigen. Vaak blijft het lastig om 
dit taxon op het terrein met 100% zekerheid te benoemen. Genetisch onderzoek geeft ondubbelzinnig 
uitsluitsel. Omdat het om een kloon gaat zijn alle exemplaren identiek. Bij licht afwijkende exemplaren 
moet hier wellicht vooral gedacht worden aan inkruising met zowel mannelijke Salix fragilis variëteit 
fragilis als met Salix alba en Salix x rubens. Zeker in de laatste halve eeuw kunnen de doorgeschoten 
hoepgrienden bloeien en zich voortplanten. Oudere stoven zijn meestal makkelijker te benomen en dus 
wellicht nog zuiver de kloon russeliana. 
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De Kraakwilg Salix fragilis variëteit russeliana is in Groot-Brittannië gekend minstens sinds de 18de 
eeuw. Eén iemand, de bisschop van Dromore beweerde dat deze wilg uit Holland afkomstig zou zijn. 
Meikle (1984) betwijfelt dit en vermoedt een naamsverwarring met een andere wilg. 

In elk geval is deze wilg zeer algemeen in de Biesbosch in de hoepgrienden, waar ze tussen de domi-
nante Schietwilgen bijna altijd wel her en der te vinden is. Lokaal wordt er anno 2014 geen onderscheid 
gemaakt met de gewone Kraakwilg (Salix fragilis variëteit fragilis). Vermoedelijk was dat ooit anders. Het 
feit dat Tuinzing zijn leerteen als bindwilg beschrijft, doet ons vermoeden dat russeliana vroeger tussen 
de hoepgrienden van Schietwilg geplant werd om het hoephout op te binden en niet om als hoepgriend 
te dienen. Vermoedelijk werd de wilg net als Schietwilg beheerd, vanaf het moment dat de grienden 
vooral nog Gelders rijs moesten leveren en geen hoephout meer. 

Op een gering aantal plaatsen in de Biesbosch, bijvoorbeeld de Hoffmanplaat rond de eendenkooi, is 
Salix fragilis variëteit russeliana lokaal het dominante taxon.

In (Belgisch) Vlaanderen werd Salix fragilis variëteit russeliana tot eind 19de eeuw – begin 20ste eeuw 
vaak als bind- en vlechtwilg gekweekt. Met de opkomst van het Amerikaantje of Duits rood werd die 
rol overgenomen door die soort. Vanaf dat moment werd Salix fragilis variëteit russeliana ‘oud rood’ 
genoemd, ter onderscheid met het ‘Duits rood’ (niet te verwarren met Tuinzings ‘oude rode’ die op 
Belgisch rood stam 56 = Salix x rubens variëteit basfordiana forma sanguinea slaat). In de Biesbosch 
was er geen concurrentie tussen beide taxa: russeliana werd vooral als hoepwilg gekweekt in 
buitendijks griend, Amerikaantje vooral als bind- en vlechtwilg op binnendijks griend. Mogelijk kwam er 
wél concurrentie met de opkomst van Duitse dot. 

Katje van de vrouwelijke kloon Salix fragilis var. russeliana. Foto Arnout  Zwaenepoel.
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 J Salix myrsinifolia Salisb. (geen Nederlandse benaming)

Deze wilg werd niet echt verwacht in de Biesbosch omdat het geen inheemse soort is en omdat de soort 
noch in hakgriend, noch in snijgriend gebruikelijk was. Deze wilg komt voor van Ierland oostwaarts tot 
Siberië, met echter een verbrokkeld areaal, waarvan zeker niet overal duidelijk is waar deze wilg oor-
spronkelijk inheems is of niet. Deze wilg komt vooral in bergachtige gebieden voor, wat vermoedelijk de 
reden is voor het ontbreken als inheemse soort in Nederland en Vlaanderen. 

Salix myrsinifolia werd vermeld bij het salicetum van de Kornse Boezem, maar niet teruggevonden. Ze 
komt echter wél nog voor in het salicetum bij het Biesboschmuseum. Er staan uitsluitend vrouwelijke 
planten. Tot onze verrassing werden ook een aantal exemplaren ontdekt in de verwilderde grienden van 
de Doolhof. Bij nader onderzoek bleek het om een aanplant te gaan bij het voormalige arkje van griend-
werker Kieboom, die graag verschillende wilgen uitprobeerde. In dezelfde omgeving zijn nog meerdere 
andere bijzondere wilgen aangetroffen, die normaal niet in de grienden van de Biesbosch voorkomen. 
Ook de Salix myrsinifolia bij het arkje van Kieboom is vrouwelijk, wat doet veronderstellen dat ze gestekt 
werd van het materiaal van het salicetum bij het Biesboschmuseum of de Kornse Boezem. 

De ontschorste twijgen van Salix myrsinifolia vertonen enkele kleine lijstjes. Scan, Lena Vereecke, juni 2012. 

 J Salix pentandra L., Laurierwilg 

De oudere Nederlandse griendliteratuur is spaarzaam met de vermeldingen van de Laurierwilg. Hes-
selink (1907) geeft lijstjes op van geschikte soorten voor snijgriend. Hij vermeldt Laurierwilg alleen bij 
lichte, humusrijke en veenachtige zandgronden en plaatst de soort dan nog tussen haakjes.

Hesselink (1907) vermeldt ook nog een Salix lucida. De echte Salix lucida Muhlenb. is een Amerikaanse 
soort. Het is onwaarschijnlijk dat deze in Nederland en de Biesbosch gebruikt werd. Volgens Tuinzing 
(1938) bedoelde Hesselink er de Laurierwilg mee. Hesselink beveelt zijn Salix lucida aan, maar het is 
onwaarschijnlijk dat dat in de praktijk effect scoorde. 

Twee auteurs vermelden het voorkomen van Laurierwilg (Salix pentandra) in de Biesbosch. 

Ter Beke & Rombouts (1972) vermelden Laurierwilg in een soortenlijst van de kartering van het Gat 
van Lijnoorden, de Bevert, de Bakkers kil en de Bruine kil. De soort komt echter niet in hun vegetatie-
opnamen voor en er wordt ook geen preciezere aanduiding gegeven. 
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Ook Van Jeveren (1990) vermeldt de soort van een boomkartering anno 1990 in de Dordtse Biesbosch, 
zonder daarbij een specifieke plaats aan te duiden. 

In beide gevallen moeten de aanduidingen wellicht kritisch beoordeeld worden. Het gebrek aan andere 
wél veel in de Biesbosch voorkomende wilgentaxa in beide lijsten doet vragen rijzen over de precisie 
van de determinaties. Het voorkomen van Laurierwilg is echter niet helemaal uit te sluiten. In het sa-
licetum van de Biesbosch staan vrouwelijke planten van de soort. Er kunnen wellicht ooit stekken van 
de planten genomen zijn om elders uit te planten of iets dergelijks. Een courante soort is Laurierwilg 
in de Biesbosch echter allerminst. Ze behoort niet tot het autochtone en al evenmin tot het traditionele 
griendspectrum. Dat wordt expliciet ook vermeld in een brief van de consulent voor riet, griend en 
biezen C. Tutein Nolthenius (1975) van Staatsbosbeheer aan Ir. W.D.J. Tuinzing: “Ook niet in griend 
voorkomende soorten als cinerea en pentandra moeten in het salicetum worden opgenomen terwijl een 
aantal siervormen in het salicetum gewenst zijn omdat dit mede zinvol is ter verschaffing van materiaal 
aan de kwekers.”

Bebladerde twijg van Laurierwilg. Het donkergroene fijn getande, leerachtige en enigszins geurige blad is karakte
ristiek. De soort wordt nochtans vaak verward met Amandelwilg. Foto Arnout  Zwaenepoel.
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Karakteristieke twijg en knopkleur van Laurierwilg. Exemplaar gefotografeerd in het salicetum van het Biesbosch
museum. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013. 

Vrouwelijk katje van de Laurierwilg. In het salicetum van de Biesbosch staan uitsluitend vrouwelijke planten. Foto 
Arnout  Zwaenepoel, mei 2013. 
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 J Salix purpurea L. subspecies lambertiana (Sm.) A. Neumann ex Rechinger f., 
Bittere wilg ondersoort lambertiana

 
Bittere wilg is een zeer oude vlechtwilg. Hesselink (1907) vermeldt dat Plinius de soort Salix purpurea al 
aanbeval, samen met soorten zoals Salix fragilis, Salix amygdalina en Salix viminalis, voor vlechtwerk 
(Plinius, 50 na Chr., Naturalis historia 16e boek hfdst 37 Beschrijving van de goede wilgensoorten).

Bittere wilg subspecies lambertiana is een oorspronkelijk inheemse soort in de kalkrijke gedeelten van 
Nederland en Vlaanderen. 

Bijna alle Bittere wilgen in de Biesbosch bleken tot de ondersoort lambertiana te behoren, zowel de oude 
cultuurvariëteiten als de recent aangeplante wilgen. Dat is voor de Vlamingen toch wel een verrassing 
omdat in België vooral de ondersoort purpurea (een meer zuidelijk en montaan taxon) benut wordt als 
bindwilg, terwijl de ondersoort lambertiana in België meestal voorkomt als wilde, niet gecultiveerde 
plant. Dat gegeven, samen met het voorkomen van beide geslachten in de Biesbosch en de vermelding 
dat dit één van de oudste bindwilgen in de Biesbosch is, doet vermoeden dat de Bittere wilgen in de 
Biesbosch de oorspronkelijke, wilde populaties zijn die in cultuur gebracht werden als bindwilg voor het 
binden van riet en wilgenhout.

Hesselink (1907) vernoemt de Bittere wilg al expliciet voor de Biesbosch. “Gewoonlijk beplant men de 
plaat eerst met biezen of riet. Sommige platen worden dadelijk zo hoog en zijn dikwijls zo vuil, dit is met 
wateronkruid begroeid, dat van beplanting met riet of biezen geen sprake kan zijn en men ze dadelijk 
met Salix purpurea bezet.”

Behalve de traditionele bindwilgpopulatie in de Biesbosch komt er nog een tweede taxon voor, 
dat eveneens als Salix purpurea subspecies lambertiana gedetermineerd wordt, maar in talrijke 
kenmerken te onderscheiden is. Het gaat om een forsere struik, met aanzienlijk grotere bladeren en 
vooral opvallend, een veel latere bloei (eind april-mei in plaats van eind februari-maart bij de ‘oude’ 
populatie van de Biesbosch). Vooral de late bloei doet veronderstellen dat het hier om een noordelijker 
taxon gaat. Bittere wilg ontbreekt in Scandinavië, maar Duitsland, Polen en de Baltische staten zijn 
een mogelijk herkomstgebied. Deze wilg werd aangeplant zowel in de ruilverkaveling Noordwaard en 
Altena-West van 1968-1975 (bijvoorbeeld langs de Bandijk op de T met de Hilweg) als in meer recente 
natuurontwikkelingsprojecten (Polder Maltha Brabantse Biesbosch, Zuidplaatje Dordtse Biesbosch). 
De aanplant is te betreuren, want inkruising met de inheemse populatie is waarschijnlijk, tenzij de 
bloeiperiode helemaal niet overlapt, wat meer in detail zou moeten onderzocht worden. Bittere wilg zaait 
volop uit in de nieuwe ontpolderde gebieden. Genetisch onderzoek op de nakomelingen kan wellicht 
duidelijk maken of deze spontane Bittere wilgen tot de traditionele Biesboschpopulatie, tot de nieuwe 
Bittere wilgen, tot beide of tot kruisingen behoren.
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Bittere wilg subspecies lambertiana langs de Helsloot in de Sliedrechtse Biesbosch. Foto Bert Maes, juli 2012. 

Bittere wilg subspecies lambertiana langs de Helsloot in de Sliedrechtse Biesbosch. Foto Bert Maes, juli 2012. 
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Mannelijk katje van Bittere wilg subspecies purpurea, aangeplant exemplaar in de Dordtse Biesbosch. Foto Theo 
Muusse, april 2013.

Roodrandzandbij (Andrena rosae) op mannelijk katje van Bittere wilg in Aart Eloyenbosch (Sliedrechtse 
Biesbosch). Foto Theo Muusse, april 2013.
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De roest Melampsora sp. op Bittere wilg op Maltha. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

 J Salix purpurea L. subspecies purpurea (cultivar ‘Nana’?), Bittere wilg onder-
soort purpurea cultivar. ‘Nana’

Minstens op één plaats in de Biesbosch komt ook de tweede, niet inheemse ondersoort van de Bittere 
wilg voor. Het gaat om een kleinbladig cultuurwilgje dat in de haag van het boswachtershuis op Maltha 
geplant werd is. Het zou er aangeplant zijn op hetzelfde moment en met dezelfde herkomst van de 
beplantingen op de Biesboschwaterspaarbekkens (interview met Dick Veenhuizen, 18 oktober 2012). 
Mogelijk gaat het om de cultuurvariëteit ‘Nana’, maar dit vergt nadere controle. 

 J Salix purpurea L. subspecies purpurea kloon Blauwe lintjes, Bittere wilg on-
dersoort purpurea kloon Blauwe lintjes

Circa 2000 wordt een kleine aanplant van mandenmakerswilgen in de Polder Steenenmuur (Brabantse 
Biesbosch), achter een boerderij gerealiseerd. De taxa die er geplant werden zijn slechts ten dele rele-
vant voor het traditionele Biesboschspectrum. Frans geel en Belgisch rood behoren tot het traditionele 
spectrum. Blauwe lintjes (Bittere wilg, Salix purpurea subspecies purpurea) en Green Dicks (eveneens 
een Bittere wilg ondersoort purpurea) zijn geen traditionele wilgen van de Biesbosch, maar respectieve-
lijk Belgische en Engelse import. De wilgen zijn er anno 2012 al sterk verwilderd; de vijf mandenmakers 
in spe waren eerder stropers dan vlechters en gebruikten de wilgen eerder als camouflage om te jagen 
dan om te vlechten (interview met mandenvlechter Leo de Been, 17 oktober 2012).

 J Salix purpurea L. subspecies purpurea kloon Green Dicks, Bittere wilg onder-
soort purpurea kloon Green Dicks

Circa 2000 wordt een kleine aanplant van mandenmakerswilgen in de Polder Steenenmuur (Brabantse 
Biesbosch), achter een boerderij gerealiseerd. De taxa die er geplant werden zijn slechts ten dele rele-
vant voor het traditionele Biesboschspectrum. Frans geel en Belgisch rood behoren tot het traditionele 
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spectrum. Blauwe lintjes (Bittere wilg, Salix purpurea subspecies purpurea) en Green Dicks (eveneens 
een Bittere wilg ondersoort purpurea) zijn geen traditionele wilgen van de Biesbosch, maar respectieve-
lijk Belgische en Engelse import. De wilgen zijn er anno 2012 al sterk verwilderd; de vijf mandenmakers 
in spe waren eerder stropers dan vlechters en gebruikten de wilgen eerder als camouflage om te jagen 
dan om te vlechten (interview met mandenvlechter Leo de Been, 17 oktober 2012).

 J Salix repens L., Kruipwilg

Kruipwilg wordt door boswachter Theo Muusse vermeld van minstens drie voormalige groeiplaatsen: 
een strandje aan het Gat van de Kerksloot en beide stekdammen van de haven van Werkendam. De 
eerste groeiplaats gaat ongetwijfeld terug op aanplanting, want bij de beplantingsplannen van de spaar-
bekkens uit 1979-1980 staat vermeld dat er op dat moment 100 Kruipwilgen werden aangeplant. De 
meeste planten gingen vermoedelijk snel dood, want de huidige beheerders herinneren zich slechts één 
groeiplaats, namelijk het strandje aan de werkhaven voor het pompstation aan het Gat van de Kerksloot 
(tussen spaarbekken De Gijster en spaarbekken Honderd en Dertig). De groeiplaats ging verloren door 
vergraving van dit strandje. De twee andere groeiplaatsen werden evenmin teruggevonden, mogelijk 
door overgroeiing met Dauwbraam. Ook in de literatuur zijn nog enkele aanduidingen van Kruipwilg in 
de Biesbosch. Ter Beke & Rombouts (1972) vermelden de soort in hun kartering van het Gat van Lijn-
oorden. Er werd één exemplaar aangetroffen “als spontane plant in een brede drooggevallen kreek bij 
het Gat van Lijnoorden, tegenover de boerderij van de heer Roodzand”. Ook op deze plaats werd door 
ons anno 2012 geen Kruipwilg meer teruggevonden.

 J Salix triandra L. , Amandelwilg

Amandelwilg (Salix triandra) is een zeer oude vlechtwilg, waarover we in het ongewisse verkeren of dit 
een echt inheemse soort mag genoemd worden dan wel een archaeofyt (ingeburgerd vóór 1950). Hes-
selink (1907) vermeldt dat Plinius de soort (‘Salix amygdalina’) al aanbeval, samen met soorten zoals 
Salix fragilis, Salix purpurea en Salix viminalis, voor vlechtwerk.

Zonder twijfel behoort Amandelwilg in de Biesbosch tot het oude spectrum griendwilgen en werd er 
zowel snij- als hoepgriend van gesneden. De talrijke lokale benamingen beugelgrauw, grauwe steiloor, 
hoepgrauw, ijsgrauw, gele tweebast, groene tweebast, witgrauw, … maken duidelijk dat er een grote 
variatie onderscheiden werd, maar niemand kent de taxa nog uit elkaar. We moeten onder de benamin-
gen geen klonen verwachten. De nagelaten briefwisseling en literatuur van Tuinzing maken duidelijk 
dat kleur van de twijgen en gebruik de namen bepaalden, maar we er absoluut geen raszuiverheid van 
mogen verwachten. Dat kan ook niet anders als we zien dat de stekken van al deze taxa door elkaar 
geplant werden. Vermoedelijk was er ook geen duidelijk onderscheid in vrouwelijke of mannelijke Aman-
delwilgen in het gebruik in de Biesbosch. Een benaming als witgrauw slaat waarschijnlijk op het feit dat 
deze wilg frequent geschild werd gebruikt. Amandelwilg was veel geschikter dan Katwilg om te schillen. 

Door het verlaten van de griendcultuur zijn al deze Amandelwilgen ook weer gaan kruisen en uitzaaien, 
waardoor op het terrein het onderscheid in de oude benamingen nauwelijks nog te maken is. Het lijkt er 
op dat er veel minder buitenlandse introductie geweest is van Amandelwilg dan bij Katwilg. Wél werden 
selecties binnengebracht van Nederlandse Amandelwilgen. Deze kwamen echter ook van vrij dichtbij. 
Zwarte driebast is daar een mooi voorbeeld van. Dit is een selectie van Noord-Brabants materiaal. Ook 
Langbroeks grauw (omgeving van Utrecht) werd waarschijnlijk in de 20ste eeuw in de Biesbosch binnen-
gebracht. Het werd in elk geval in de verschillende saliceta aangeplant. Waarschijnlijk is ook Hengelaars 
grauw (uit Hengelo, Overijssel, Twente) een 20ste-eeuwse introductie. Op basis van deze gegevens heb-
ben we de Amandelwilgen het voordeel van de twijfel gegund en zijn ze met een c gekarteerd (mogelijk 
autochtoon). Hieronder geven we voor enkele van de hierboven vernoemde Amandelwilgtaxa nog wat 
nadere toelichting. 
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De in plakkaten afvallende schors, die oranjeachtige vlekken op de stam nalaat, is een goed kenmerk om Aman
delwilg te herkennen. De soort ontleent er de lokale naam ‘tweebast’ aan. Ook de kruising Amandel x Katwilg 
vertoont echter dit kenmerk. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

Knotbomen van Amandelwilg flankeren een griendpad in een hoepgriend langs de Reugtweg in de Brabantse 
Biesbosch. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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‘IJskast’knotboom van Amandelwilg langs een griendpad in een hoepgriend langs de Reugtweg. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, juni 2012.

Katjesgal op mannelijk katje van Amandelwilg, veroorzaakt door de wintergeneratie van de Gewone wilgrozetgal
mug (Rabdophaga heterobia, Diptera, Cecidomyiidae), Sliedrechtse Biesbosch. Foto Theo Muusse, mei 2013.
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Katjesgal op mannelijk katje van Amandelwilg, veroorzaakt door de wintergeneratie van de Gewone wilgrozetgal
mug (Rabdophaga heterobia, Diptera, Cecidomyiidae), Sliedrechtse Biesbosch. Foto Theo Muusse, mei 2013.

 J Salix triandra kloon Zwarte driebast, Amandelwilg kloon Zwarte driebast

De Amandelwilg komt in de Biesbosch voor met één duidelijk herkenbare kloon, namelijk de Zwarte 
driebast, die zich makkelijk laat herkennen aan de lange, onvertakte donkerbruine eenjarige twijgen. 
Het gaat om een vrouwelijke kloon. Rulkens (1983) bestudeerde de kloon in tal van kenmerken en ver-
noemt onder meer opvallend taaie en onvertakte twijgen, zeer donkere twijgkleur, vrij lange bladeren 
met lange bladsteel (circa 2 cm), onderkant van het blad niet glaucous, L:B 4,7 – 4,5 – 4,4 – 4,7.

Meijerink (1938) geeft aan dat de Zwarte driebast in 1931 ingevoerd werd uit Noord-Brabant. Ze zou 
eerst onzuiver geweest zijn, maar werd weldra in zuivere vorm geselecteerd en in de handel gebracht. 

Tuinzing (1974) vermeldt “De zwarte driebast, een vorm van S. triandra die van NoordBrabantse zijde 
werd aanbevolen was kennelijk op kleur geselecteerd. Hij bleek met koffiekleur – ook een S. triandra – 
en een zwarte katwilg te zijn vermengd”. 

De bron waarop beide heren, Meyerink en Tuinzing, zich baseren blijkt een brief die in de corresponden-
tie van Tuinzing in het Biesboschmuseum bewaard is. In 1933 schrijft Jan Pulles van de mandenfabriek 
en teenhouthandel uit Vlijmen (gemeente Heusden, Noord-Brabant) een brief aan Ir. W.D.J. Tuinzing 
met een uitvoerige uitleg over de verschillende griendwilgen die hij gebruikt en kent. Eén van de becom-
mentarieerde taxa is de Zwarte driebast: “Als antwoord op uw schrijven dato 18 december betreffende 
het soort teenhout door ons genaamd Zwarte Driebast, kunnen wij u het volgende mededeelen. Toen 
circa 10 jaar geleden hier in Brabant de z.g.n. Belgische groene katteen als het ware door de wilgen
haantjes, kleine zwarte kevertjes, geheel vernield werd, toen bleek ons al ras, dat er zoo hier en daar 
tusschen de verwoeste perceelen katteen, enkele onaangeroerde struiken stonden, van eene geheel 
andere kwaliteit. Deze teen welke wij uitgeplant hebben groeide opperbest, bleek zeer sterk en deugde
lijk te zijn , mooi en bijzonder geschikt om te schillen. Op het ogenblik is er van deze teen hier in Brabant 
wel circa 20 Ha. Wij noemen hier Driebast wat men in Utrecht en omgeving grauw noemt. Echter is het 
grauw zoo als dat daar groeit van minder goede kwaliteit, ruw en getakt, ook vaak krom van onder. … 
Grauw of Driebast heeft een groen, meest dik en rond blad met haakjes aan de kanten. Driebast noemt 
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men dat hier van wegen den dikken bast, welke er om zit. Ook heeft deze soort minder merg als kat. 
Zwart is de kleur van het teenhout, van daar dat men het zwarten driebast noemt.”

In 1936 worden op verschillende plaatsen in de Biesbosch proefveldjes aangelegd met wilgentaxa, on-
der meer bij de spoorbrug over het Wantij nabij Sliedrecht (Sliedrechtse Biesbosch), op de Beversluis-
plaat in de Dordtse Biesbosch en op de Deeneplaat aan het Fransche Gat in de Brabantse Biesbosch. 
Telkens behoort ook Zwarte driebast tot het uit te testen spectrum.

Tuinzing propageerde Zwarte driebast nog eens sterk in de Biesbosch vanaf 1953. Ondanks zijn aanbe-
velingen zou Zwarte driebast in de Biesbosch niet lang gebruikt zijn, omdat ze niet voldeed. De struiken 
waren binnen de tien jaar versleten en vergde zeer veel wiedwerk (Huge & Reuser 1981).

Jan Reuser, de laatste kooiker van de eendenkooi op de Hofmansplaat vertelde in september 2012 zijn 
herinneringen aan het gebruik van de verschillende lokale wilgensoorten. Over Zwarte driebast was hij 
weinig enthousiast. “Dat was misschien wel een goede vlechtteen voor de mandenmakers, maar om 
riet op te binden was die niet dik en sterk genoeg. Hoogstens om rijshout op te binden (‘hakkersband’) 
was die wél geschikt, want de rijshoutbundels waren kleiner dan de rietschoven. Zwarte driebast was 
bovendien erg duur, wat ook een belangrijke reden was om er niet te veel van aan te schaffen.” Jan wist 
de Zwarte driebast nog op het terrein aan te wijzen. Deze wilg werd volgens hem vooral tussen 1950 
en 1960 nog sterk gepromoot. Ze werd volgens hem steeds geplant in het midden van de rietgorzen, 
op de hoogste en droogste plaats. 

Dankzij de sterke promotie en ondanks de tegenvallende resultaten kunnen we de Zwarte driebast op 
nog zeer veel plaatsen in de Biesbosch waarnemen. De donkerbruine, mooi onvertakt, rechtop groei-
ende twijgen maken het terugvinden eenvoudig. Dat fenomeen zal spoedig veel moeilijker worden. 
Door verwildering en uitzaaiing van allerlei Amandelwilgen zal de variatie in twijgkleur sterk toenemen 
en wordt het ondubbelzinnig herkennen van Zwarte driebast ongetwijfeld een stuk minder eenvoudig. 

De donkerbruine, weinig vertakte twijgen en de vrouwelijke katjes zijn de beste kenmerken voor het herkennen 
van de Zwarte driebast. Foto Arnout  Zwaenepoel, Hilweg, Brabantse Biesbosch, april 2012.
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 J Salix triandra L. Gele en Groene tweebast, Amandelwilg, gele en groene 
tweebast

Tweebastgrauw wordt al specifiek voor de Biesbosch aangehaald door Hesselink (1907).

Groene en gele tweebast zijn courante benamingen die de oude griendwerkers in de Biesbosch 
gebruik(t)en (Huge & Reuser 1981 en eigen optekeningen 2012-2013). 

Gele en groene tweebast zijn volgens griendwerker Peer Heystek grauwsoorten die al op drie- à vierja-
rige leeftijd plakkaten van de bast verloren waardoor de ‘tweebast’ duidelijk werd. Beide konden onder-
scheiden worden aan de kleur, maar ze werden door elkaar gebruikt voor hetzelfde doeleinde. 

Het salicetum bij het Biesboschmuseum herbergt zowel “groene” als “gele tweebast”. Op het zicht kon-
den we beide taxa morfologisch niet onderscheiden. Beide zijn vrouwelijk en qua kleur even geel als 
groen of groengeel. De vraag is of beide taxa nog beantwoorden aan de oorspronkelijke aanplant? 
Een tweede mogelijkheid is dat beide benamingen geen afzonderlijke dingen aanduiden, maar dat ze 
alternatieve benamingen zijn voor dezelfde groep Amandelwilgen. Ook in België kwamen we dergelijk 
fenomeen vaak tegen. 

Bij de kartering op het terrein werd soms toch een onderscheid gemaakt tussen beide als we de kleur 
van de jonge twijgen opvallen geler of groener vonden. De systematische waarde van dit onderscheid is 
wellicht gering. In Vlaanderen werd deze groep met geelgroene twijgen systematisch als ‘groene reins’ 
benoemd, om ze te contrasteren met de ‘bruine reins’ wat hier wellicht ook een goede oplossing zou 
zijn. Genetisch onderzoek kan misschien meer soelaas bieden, alhoewel de bevindingen van Tuinzing 
(1938) dit ook onzeker maken, want hij vond geen van beide benamingen zuiver. 

Heel wat Amandelwilgen in de Biesbosch hebben geelgroene eenjarige twijgen. Een duidelijk onderscheid tussen 
Gele tweebast en Groene tweebast is er echter niet. Ook de griendwerkers onderscheidden ze niet in detail. Het 
gaat hier ook niet om duidelijk gescheiden klonen. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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Mannelijke Geelgroene tweebast, Brabantse Biesbosch. Foto Theo Muusse, april 2012.

 J Salix triandra L. ‘beugelgrauw’ of ‘hoepelgrauw’, Amandelwilg, ‘beugelgrauw’ 
of ‘hoepelgrauw’

Beugelgrauw wordt al door Hesselink (1907) specifiek voor de Biesbosch aangehaald.

Ies Zonneveld herinnert zich ‘Beugelgrauw’ onder meer van het Gat van Lijnoorden. ‘Grauw’ was vol-
gens Ies de benaming voor Salix triandra of amygdalina, de Amandelwilg. Er waren twee soorten grauw. 
‘Beugelgrauw’ was een oude variëteit die volgens de griendwerkers absoluut minderwaardig was aan 
Driebast. Driebast daarentegen was een zeer goede banddwilg. Na 1970 werd het ‘grauw’ niet meer 
geoogst als griendhout en groeide het vaak uit tot bomen (interview Ies Zonneveld 8 mei 2012).
In het salicetum bij het Biesboschmuseum staat op de vierde rij een Amandelwilg, met een opvallend 
gekromde aanzet van de eenjarige twijgen. Griendwerker Peer Heystek duidde deze Amandelwilg aan 
als een “beugelgrauw”, omdat naar zijn zeggen deze wilg al heel mooi kromt vanaf de basis van de 
jonge twijgen. Dat is ideaal voor het vervaardigen van ‘beugels’ of ‘hoepels’. Vermoedelijk bedoelen de 
griendwerkers met de naam ‘beugelgrauw’ niet zo zeer een bepaalde kloon van Amandelwilg, dan wel 
een geschikte Amandelwilg om hoepels van te maken. Dat kunnen dus Amandelwilgen zijn die gene-
tisch niet per se identiek zijn. 

Beugelgrauw is verder volgens griendwerker Peer Heystek smal van blad, de twijgen zijn in ongeschilde 
vorm licht van kleur en in geschilde vorm wit. Beugelgrauw werd gehakt op 35 cm hoogte, maar later 
als er niet meer gewied werd op 1 m hoogte. Beugelgrauw werd vooral gebruikt om hout mee te binden 
(in tegenspraak met zijn aanduiding als gebruik voor hoepels). Op het terrein wijst hij in het salicetum 
van de Biesbosch een Amandelwilg aan met gelige twijgen, die vanaf de basis zeer sterk gekromd is als 
beugelgrauw. In hoeverre dit correct is, is moeilijk met zekerheid vast te stellen. Bij zijn overige determi-
naties op het terrein slaat Heystek heel veel taxa door elkaar. 

Het vermoeden dat griendwerkers met de term beugelgrauw eerder een gebruik (geschikt om hoe-
pels of beugels te maken) dan een kloon aanduiden, wordt gesterkt door de nagelaten brieven van de 
rijkslandbouwconsulent voor de griend- en rietcultuur Ir. W.D.J. Tuinzing. Deze schrijft op 18 november 
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1967 een brief aan de heer B. Riemersma in verband met het aanleggen van een demonstratieveldje 
wilgensoorten op de Sterlingpolder. 

Tuinzing beveelt aan alleen die wilgen aan te planten die in de Biesbosch echt thuis horen. Hij vernoemt 
5 hakhoutsoorten: 

 � Salix alba L. Rood
 � Salix triandra L., Beugelgrauw in het algemeen
 � Salix viminalis L. Katgrauw
 � Salix fragilis L., Schiet- of Schitwilg
 � Salix daphnoides Vill., Kaspische zandwilg

Verder vernoemt hij ook 5 “wilgenvormen voor het winnen van band”:
 � Salix purpurea L. Bitter
 � Salix dasyclada Wimm. , Duitse dot
 � Salix triandra L., Zwarte driebast
 � Stam 65 van Schmidt, een bastaard
 � S. uit Hengelo grauw

Het lijkt wel of Tuinzing alle Amandelwilg die als hakgriend kan gebruikt worden, vereenzelvigt met “beu-
gelgrauw”. Het gaat hier dus niet om een kloon, maar om een productgerichte benaming: Amandelwilg 
die gebruikt kan worden om beugels of hoepels te maken. 

In een andere brief van Tuinzing uit 1967 wordt Amandelwilg vereenzelvigd met “grauw of hoepel-
grauw”. Deze benamingen zijn in balpen nadien toegevoegd aan de brief. Het is niet duidelijk of het om 
Tuinzings eigen geschrift gaat, maar het versterkt het idee dat beugel- en hoepelgrauw geen klonen zijn, 
maar gebruiksgerichte aanduidingen. 

Zekerheid daarover krijgen we verder in de tweede brief waarin Tuinzing de klonen Zwarte driebast nr 
249 en Langbroeks grauw nr 380 aanbeveelt als grauw- of beugelgrauwsoorten om aan te planten in 
een salicetum. Hier vernoemt hij dus bepaalde raszuivere klonen van Amandelwilg, die hij gezamenlijk 
verenigt onder term ‘beugelgrauw’. 

Griendwerker Peer Heystek benoemde dit exemplaar in het salicetum bij het Biesboschmuseum als ‘beugelgrauw’ 
omwille van de sterk gebogen aanzet van de twijgen. Foto Arnout  Zwaenepoel, oktober 2012.
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Bloeiend mannelijk exemplaar van ‘beugelgrauw’ in het salicetum bij het Biesboschmuseum. De bloemen van 
Amandelwilg hebben drie meeldraden. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013. 

 J Salix triandra ‘Langbroeks grauw’, Amandelwilg ‘Langbroeks grauw’

Langbroeks grauw is een groep van Amandelwilgen afkomstig uit het proefveld van Langbroek. Lang-
broek is een dorp binnen de gemeente Wijk bij Duurstede in de provincie Utrecht. Het wilgenproefveld 
in Langbroek werd jarenlang gebruikt om de raskwaliteiten van diverse wilgen uit te testen. Er werden 
eerst wilgen verzameld van overal in Nederland, maar ook uit het buitenland. Die werden vervolgens 
getest op raszuiverheid. De raszuivere klonen kregen vervolgens een nummer en werden systematisch 
op allerlei eigenschappen getest. 

Uit de literatuur van Tuinzings verschillende geschriften en brieven vernemen we dat ‘Langbroeks 
grauw’ aanvankelijk geen kloon bleek en daarom werd verschillende planten ervan gekloond en kregen 
deze naast de benaming ‘Langbroeks grauw’ nog eens een rasnummer toegekend. 

Tuinzing (niet gedateerd) beschrijft Langbroeks grauw als een geelgroene plant.

In 1967 raadt Tuinzing aan om Langbroeks grauw nr 380 aan te planten in het salicetum bij het 
Biesboschmuseum. In dat salicetum staat op rij 5 nog altijd een wilg met die benaming. 

Ook in het salicetum bij het bezoekerscentrum van de Sliedrechtse Biesbosch staat bij een paaltje met 
nummer 18 nog de aanduiding Langbroeks grauw. We vinden op die plaats een vrouwelijke Amandel-
wilg (Salix triandra) met kleine blaadjes. De twijgen zijn grijs-olijfgroen.

Het mag erg waarschijnlijk geacht worden dat het Langbroeks grauw uit beide saliceta naderhand ook in 
de grienden van de Biesbosch zelf beland is. Bij de kartering is het taxon echter niet apart gekarteerd. 
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 J Salix triandra ‘hengelgrauw’ of ‘Hengelaars grauw’, Amandelwilg 
‘Hengelgrauw’ of ‘Hengelaars grauw’

Wisboom (1878) vernoemt al ‘hengelaar’. Het zou een uitstekende soort zijn, “omdat het geen pit heeft”. 
Hengelaar wordt daarom boven de andere grauwsoorten verkozen.

Hesselink (1907) vernoemt geen hengelaars grauw voor de Biesbosch, terwijl hij toch een hele reeks 
andere grauwsoorten citeert.

Huge & Reuser (1981) specifiëren het ‘rood’ en ‘grauw’ van de Deeneplaat. Dit is een interessante pas-
sage voor ons onderzoek, maar het is niet geheel duidelijk hoe ze aan de gegevens gekomen zijn. Wa-
ren dit mondelinge bronnen, eigen waarnemingen? Het onderscheid wordt in de tekst niet echt duidelijk. 
Als grauwsoorten vermelden ze beugel-, hengel-, kat- en ijsgrauw. 

Peer Heystek (°11 maart 1928) uit de Hoekkampstraat in Nieuwendijk was griendwerker in de Bies-
bosch van 1944 tot 1988. In een interview op 17 oktober 2012 benoemt hij Amandelwilg als ‘grauw’ en 
onderscheidt daarin beugelgrauw, gewoon grauw, gele tweebast, groene tweebast, zwarte driebast en 
hengelgrauw. 

In de briefwisseling van rijkslandbouwconsulent griendteelt Tuinzing, die in het Biesboschmuseum be-
waard wordt vinden we een plan met aanplantschema van het (verdwenen) salicetum in de Kornse 
Boezem. Tuinzing becommentarieert daarbij verschillende wilgen die op het aanplantschema vermeld 
staan. Bij de vrouwelijke Amandelwilg (Salix triandra) kloon Hengelaars grauw staat in handschrift bij 
genoteerd: “Het is helaas geen Hengelaars grauw! Wat het wél is kan ik niet zeggen!” 

Circa 1975 wordt ook een salicetum aangelegd bij het Biesboschmuseum in de Brabantse Biesbosch. 
We weten dat hiervoor veel materiaal overgebracht werd van de Kornse Boezem. De vermelding van 
hierboven doet ook twijfels rijzen bij de identiteit van het Hengelaars grauw dat in het salicetum bij het 
Biesboschmuseum werd aangeplant. Anno 2013 is er trouwens in het salicetum op de plaats waar Hen-
gelaars grauw aangeduid staat geen Amandelwilg meer te vinden. 

Tuinzing schreef op 18 november 1967 ook een brief aan de heer B. Riemersma in verband met het 
aanleggen van een demonstratieveldje wilgensoorten op de Sterlingpolder (Sliedrechtse Biesbosch). 
Als aan te planten bandwilgen suggereert hij onder meer “Salix uit Hengelo grauw”. Dit is hoogst waar-
schijnlijk de verklaring voor onze benaming ‘Hengelsgrauw’ of ‘Hengelaars grauw’. Hengelo is een ge-
meente (stad) in de provincie Overijssel in de landstreek Twente.

Al bij al weten we niet met zekerheid of Hengelaars grauw uiteindelijk ook in de grienden van de Bies-
bosch zelf belandde. De oudere griendwerkers kennen de naam, maar kunnen er geen verdere details 
meer over geven. Aangezien Tuinzing de juiste identiteit van het materiaal ‘Hengelaars grauw’ in de 
Kornse Boezem betwijfelt, is mogelijk ook het verkeerde materiaal in het salicetum bij het Biesbosch-
museum beland en als het van daaruit meegenomen is naar de grienden is het wellicht dus ook niet het 
echte ‘Hengelaars grauw’. 

 J Salix triandra ‘ijsgrauw’, Amandelwilg ‘ijsgrauw’

Ook deze benaming is bij de oudere griendwerkers van de Biesbosch bekend. In de literatuur wordt ze 
al specifiek voor de Biesbosch vermeld door Hesselink (1907). Ze wordt ook vermeld door een anonie-
me niet gedateerde bron (vermoedelijk Tuinzing), Tuinzing 1938, Huge & Reuser (1981) en we hoorden 
de benaming zelf ook nog vernoemen door de laatste eendenkooier van de Biesbosch. 

De anoniem, ongedateerde bron (Tuinzing?) noemt ijsgrauw een Salix triandra discolor, m.a.w. een 
Amandelwilg met verschillend gekleurde bladbovenzijde en –onderzijde.
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Een duidelijke discolore Amandelwilg (met bladgal) op Vijf Ambachten. Mogelijk is dit het ‘IJsgrauw’ van de 
griendwerkers. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012. 

Jan Reuser, de laatste kooiker van de eendenkooi op de Hofmansplaat vertelde in september 2012 zijn 
herinneringen aan het gebruik van de verschillende lokale wilgensoorten. Hij toont op het terrein een 
wilg die hij als ‘ijsgrauw’ benoemd. Het is een knotboompje van Katwilg. Deze uitleg is in tegenspraak 
met de literatuur (o.a. Tuinzing 1938) die ‘ijsgrauw’ als een Amandelwilg bestempelt. 

Tuinzing (1938) beschrijft de verschillende lokale benamingen van Amandelwilg als ingegeven door de 
kleur of door de herkomst. Bij ‘ijsgrauw’ is het ons onduidelijk of kleur of herkomst iets met de benaming 
te maken hebben. Zou de benaming misschien iets kunnen te maken hebben met de IJssel, eveneens 
een belangrijke griendstreek, of met IJsselstein, eveneens een belangrijk griendoord?

Het is dus duidelijk dat ijsgrauw in de Biesbosch voorkwam. De ware identiteit konden we echter niet 
meer achterhalen.

 J Salix triandra ‘grauwe steiloor’, Amandelwilg ‘grauwe steiloor’

Deze benaming kennen we enkel uit het Salicetum Neerlandicum in Middelstum en Ooij. Braster (1995) 
vermeldt het taxon en geeft als herkomst de Biesbosch op. We hoorden deze benaming verder nergens 
vernoemen door lokale griendwerkers en konden ook bij Tuinzing geen nadere aanduidingen vinden.

 J Salix viminalis L., Katwilg

Katwilg is een zeer oude vlechtwilg. Hesselink (1907) vermeldt dat Plinius de soort Salix viminalis al 
aanbeval, samen met soorten zoals Salix fragilis, Salix purpurea en Salix amygdalina, voor vlechtwerk. 
Meikle (1984) vermoedt dat ze wel eens door de Romeinen uit Siberië zou kunnen meegebracht zijn. 
In dat geval zou Katwilg niet eens een inheemse soort zijn, maar een archaeofyt (= ingeburgerd vóór 
1500). Dat klinkt voor nogal wat floristen in Nederland en België verrassend, want onze Nederlandsta-
lige flora’s maken daar hoegenaamd geen gewag van. Hoe dan ook het is een feit dat de meeste van 
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onze Katwilgen gevonden worden op plaatsen waar ze massaal aangeplant zijn als vlechtmateriaal 
en bovendien zeer vaak als (vooral vrouwelijke) kloon blijken voor te komen. Na het verlaten van de 
griendteelt, de jongste halve eeuw, hebben Katwilgen zich ook op allerlei andere pioniermilieus gewel-
dig uitgezaaid. 
In de Biesbosch is de situatie heel zeker ook zeer sterk menselijk beïnvloed. Oude griendwerkers ver-
melden Katwilg als ‘katgrauw’. Hesselink (1907) vermeldt specifiek voor de Biesbosch geel katgrauw, 
bruin katgrauw en grijs katgrauw. Mogelijk slaat ook de benaming ‘gewoon grauw’ op Katwilg. Behalve 
Katwilgen die van buiten de Biesbosch komen, maar waar de benaming toch op het eerste gezicht een 
Nederlandse herkomst doet vermoeden zoals bij Deventer Kat, Rijsenburgse Kat en Groene daggelder 
werden hier vanaf 1936 minstens ook Belgische (Belgische Kat van Hooymans), Franse (Franse Weda) 
en Duitse (Koningskat en Oeverkat) Katwilgen aangeplant. Met de schijnbaar Nederlandse katwilgen 
is het trouwens ook opletten geblazen. Rijsenburgse kat lijkt dan wel Rijsenburg in de provincie Utrecht 
als herkomst te suggereren, maar vermoedelijk is het een Silezisch taxon. Hetzelfde geldt voor Groene 
daggelder. Sinds de verwildering van de grienden zijn al deze katwilgen ook weer onderling gaan krui-
sen en uitzaaien. Geen enkele Katwilg werd als autochtoon aangeduid. Ze werden consequent met een 
p of ps gekarteerd. Hieronder lichten we nog een aantal van de intraspecifieke taxa Katwilgen toe.

Wilgenboktor (= Muskusbok of Rozenbok, Aromia moschata) op Katwilg in het salicetum bij het Biesbosch
museum. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012. 
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Rozenkever (Phylopertha horticola) etend aan de blaadjes van Katwilg in het salicetum bij het Biesboschmuseum. 
Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

 J Salix viminalis ‘gewoon grauw’, Katwilg ‘gewoon grauw’

‘Gewoon grauw’ hoorden we enkel vernoemen door griendwerker Peer Heystek, die we in 2012 in-
terviewden. Gewoon grauw zou een lichtgroene bast en een kort blad hebben. Het werd gebruikt om 
hoepels voor tonnen te maken. Het werd daartoe aan de grond afgezet om de 3 à 4 jaar. Op het terrein 
wijst peer een Katwilg aan als ‘gewoon grauw’, wat niet strookt met zijn beschrijving van een kort blad. 
Mogelijk is er verwarring met een Amandelwilg, die ook als grauw betiteld wordt door de griendwerkers.

 J Salix viminalis ‘Deventer Kat’, Katwilg ‘Deventer kat’

Tuinzing (1938) vermeldt de Deventer Kat als een waardevolle Katwilg en doet er tal van proeven mee 
om de kwaliteit uit te testen. 

Deventer is een gemeente in het zuidwesten van de provincie Overijssel. De benaming Deventer Kat 
geeft de herkomst weer van deze Katwilg. 

Of de benaming een raszuivere kloon aanduidt weten we niet met zekerheid, maar Tuinzing plantte in 
het salicetum bij het Biesboschmuseum een vrouwelijke kloon. De vermoedelijk correcte kloon staat er 
nog tot op de dag van vandaag, op het einde van de vierde rij. 

Het is erg waarschijnlijk dat deze Katwilg vanuit het salicetum ook zijn weg vond naar de grienden van 
de 
Biesbosch, al weten we niet met welke frequentie. 

Op het terrein werd deze kloon niet apart gekarteerd.
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Vrouwelijke katjes van Deventer kat in het salicetum bij het Biesboschmuseum. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 
2013.

Typische licht gekleurde twijgen van de vrouwelijke Katwilg Deventer kat. Foto Arnout  Zwaenepoel, salicetum bij 
het Biesboschmuseum, april 2012.
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Takgal op Deventer kat in het salicetum bij het Biesboschmuseum. Foto Arnout  Zwaenepoel, april2013.

 J Salix viminalis ‘Rijsenburgse kat’, Katwilg ‘Rijsenburgse kat’

De Silezische Pruis Hugo Schmidt, uit Ober-Thiemendorf, had destijds blijkbaar een belangrijke invloed 
op de invoer van bizarre griendwilgen in Nederland. Met dit onderzoek konden we twee van zijn ‘stam-
men’ thuisbrengen: Schmidtstam 65 bleek een drievoudige bastaard Kat- x Bittere x Amandelwilg en 
Schmidstam 368 wordt door Meijerink (1938) vereenzelvigd met Groene daggelders of Groene Rijsen-
burgse katteen. 

Vermoedelijk is dit dus een Katwilg van Midden-Europese herkomst, die naderhand in Rijsenburg inge-
voerd of uitgetest werd. Rijsenburg is een voormalig dorp dat deel uitmaakte van de vroegere gemeen-
te Driebergen-Rijsenburg in de provincie Utrecht. De gemeente behoort nu tot de nieuwe gemeente 
Utrechtse Heuvelrug.

Rijsenburgse Kat geeft een herkomst weer, maar is wellicht geen kloon, want er worden blijkbaar nog 
twee verschillende vormen onderscheiden: een grijze en een groene Rijsenburgse kat. 

De Grijze Rijsenburgse Kat werd uitgetest op een proefveld in de Dordtse Biesbosch (Beversluisplaat) 
in 1936 (Tuinzing 1938).

De Groene Rijsenburgse kat, die ook Groene daggelder wordt genoemd, zou een mannelijke kloon zijn 
die door Tuinzing aangeplant werd in het salicetum van de Kornse Boezem. 

Later, circa 1975, werd dezelfde kloon ook aangeplant in het salicetum nabij het Biesboschmuseum. De 
plant staat er wellicht nog altijd. Rij 8 begint met een Salix viminalis Rijsenburgse kat. Anno 2013 wordt 
op die plaats een mannelijke Katwilg aangetroffen. 

Het is best mogelijk en ook waarschijnlijk dat ook deze Katwilg in de grienden van de Biesbosch in 
gebruik genomen is, maar opnieuw weten we niet op welk exact tijdstip, met welke frequentie of welk 
precies doel.



275w v i  |  a p r  ' 1 4  |  w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h

 J Salix viminalis ‘Groene daggelder’, Katwilg ‘Groene daggelder’

Deze benaming is een synoniem voor de hierboven beschreven Groene Rijsenburgse kat. De herkomst 
van de benaming is wat vreemd. ‘Daggelder’ of dagloner is een persoon die in dagloon werkt. Hoe of 
waarom de benaming op een wilg overging is niet duidelijk.
 

 J Salix viminalis ‘Belgisch Kat van Hooymans’, Katwilg ‘Belgische Kat van 
Hooymans’

Tuinzing (1938) maakt herhaaldelijke keren gewag van de Belgische en Poolse concurrentie in de 
griendteelt, die de Nederlandse griendteelt geen goed doet. Hij beveelt dan ook aan het Belgische 
spectrum van de Katwilgen over te nemen omdat die de kwaliteit van de Nederlandse op dat moment 
ver overstijgen. Hij vermeldt minstens twee klonen die hij grondig uittest: de ‘Belgisch Kat van Hooy-
mans’ en de ‘Belgische Kat van Veragtert’. De eerste is blijkbaar een aanrader, want hij vernoemt deze 
Katwilg expliciet als uit te testen in de Biesbosch. In 1936 worden op drie plaatsen in de Biesbosch wil-
genproefveldjes aangelegd: bij de spoorbrug over het Wantij nabij Sliedrecht (Sliedrechtse Biesbosch), 
op de Beversluisplaat in de Dordtse Biesbosch en op de Deeneplaat aan het Fransche Gat (Brabantse 
Biesbosch). De Belgische Kat van Hooymans is telkens van de partij. Zonder veel twijfel is deze Katwilg 
daarna sterk verspreid geraakt in de grienden van de Biesbosch.

We vernemen nergens een geslacht van deze Katwilg, maar de kans is zeer groot dat het om een 
vrouwelijke Katwilg gaat. Op het einde van de 19de eeuw en in het begin van de 20ste eeuw wordt er in 
België namelijk heel hard geselecteerd op vrouwelijke Katwilg, omdat die veel soepelder zou zijn dan 
de mannelijke tegenhangers. De vrouwelijke Katwilgen hebben klaarblijkelijk een licht gekleurde bast 
en worden daarom vaak aangeduid als ‘gele’ of ‘groene wiedauw’. De mannelijke planten hebben een 
donkerder gekleurde bast en worden daarom vaker aangeduid als ‘rode’, ’bruine’ of ‘zwarte wiedauw’. 
In Bornem aan de Schelde, het centrum van de mandenmakerij in België in het begin van de 20ste eeuw, 
maakt vrouwelijke Katwilg anno 2013 vermoedelijk meer dan 90% van alle geplante Katwilgen uit. In de 
Biesbosch is dat overwicht weliswaar minder duidelijk, maar er valt toch ook een overwicht te bespeu-
ren. Vermoedelijk is dit een gevolg van Tuinzings inspanningen en het moet erg waarschijnlijk worden 
geacht dat een belangrijk deel van de Katwilgen afstammen van de Belgische Kat van Hooymans.

Het verwilderen van de grienden, met uitzaaien van de Katwilgen tot gevolg, maakt het overwicht van 
de geselecteerde vrouwelijke kloon nu geleidelijk aan weer ongedaan.

 J Salix viminalis ‘Meyerijsche katteen’, Katwilg ‘Meyerijsche katteen’

In 1933 schrijft Jan Pulles van de mandenfabriek en teenhouthandel uit Vlijmen (gemeente Heusden, 
Noord-Brabant) een brief aan Ir. W.D.J. Tuinzing met een uitvoerige uitleg over de verschillende griend-
wilgen die hij gebruikt en kent. Eén van de becommentarieerde taxa is de Meyerijsche katteen. Hij 
schrijft daarover: “Wij hebben hier sinds 31 jaren gezocht naar de beste soorten teen, en voor het bruine 
werk zoals men dat hier algemeen maakt, is de katteen, vooral de Meyerijsche katteen, welke van Belgi
sche oorsprong is, wel de allerbeste. Daar deze teensoort echter zeer zwak is, veel van ziekte te lijden 
heeft, en niet dik genoeg is om wit te maken, … geven wij momenteel de voorkeur aan den Zwarten 
Driebast, omdat én voor te schillen, én om bruin te verwerken prima is.

In 1936 wordt in de Biesbosch, bij de spoorbrug over het Wantij nabij Sliedrecht, een hakgriendproefveld 
aangelegd door Jan de Jong, hoepelhandelaar uit Sliedrecht (Tuinzing 1938). Hij test daarbij tien ver-
schillende wilgentaxa uit: Zwarte driebast (Salix triandra), Meyerink stam SW 22 (Salix sp.?), Meyerink 
stam SW 55 (Salix sp.?), Belgische kat van Hooymans (Salix viminalis), Fransche Weda (Salix vimi
nalis), Oeverkat (Salix viminalis), Koningskat (Salix viminalis), Duitsche Dot (Salix x dasyclados), Salix 
longifolia (Salix x holosericea?) en Röhmisches Holz (Salix x dasyclados). Koningskat, Salix longifolia 
en Röhmisches Holz deden het niet fantastisch, maar de Belgische Kat van Hooymans ontwikkelde zich 
zeer goed.
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Nog in 1936 wordt op de Deeneplaat aan het Fransche Gat een hakgriendproefveld aangelegd, waarop 
Zwarte driebast (Salix triandra), Schmidt stam 65 (Salix viminalis x purpurea x triandra), Schmidt stam 
368 (Salix viminalis regalis = Koningskat), Meyerink stam 22 (Salix viminalis?), Meyerink stam SW 46 
(Salix viminalis?), Belgische Kat van Hooymans (Salix viminalis), Duitse dot (Salix x dasyclados), Salix 
longifolia (Salix x holosericea?) en Röhmisches Holz (Salix x dasyclados?) uitgetest worden (Tuinzing 
1938).

We vermoeden dat de Meyerijsche katteen en de Meyerinkstammen dezelfde zouden kunnen zijn, met 
het verschil dat de stammen selecties zijn om tot zuivere klonen te komen. Meyerink is een Neder-
landse griendkenner en –veredelaar uit Doorn, die in 1931 begon met de selectie van Amandelwilg uit 
de landrassen van de oude grienden van het landgoed Sandenburg (Langbroek, provincie Utrecht) en 
met Katwilgen zowel uit de natuur als geïmporteerd. De benamingen Meyerijsche katteen en Meyerink 
stam x doen op het eerste zicht Nederlandse Katwilgen vermoeden, maar blijken dus volgens Pulles 
Belgische import te zijn, die wellicht door Meyerink verder gezuiverd werden tot diverse stammen. Als 
die veronderstelling klopt dan zien we hier in 1936 opnieuw een introductie van een Belgische katteen 
in de Biesbosch.

 J Salix viminalis ‘Franse weda’, Katwilg ‘Franse weda’

Tuinzing test ook Franse Katwilgen uit en laat die ook in de Biesbosch uitproberen. In 1936 wordt in de 
Biesbosch, bij de spoorbrug over het Wantij nabij Sliedrecht, een hakgriendproefveld aangelegd door 
Jan de Jong, hoepelhandelaar uit Sliedrecht. Hij test daarbij tien verschillende wilgentaxa uit, waaronder 
ook Fransche Weda (Tuinzing 1938). 

Vermoedelijk heeft die Franse Weda een tussenstapje gemaakt via België, want Tuinzing (1938) zegt 
dat ‘weda’ de Belgische benaming voor Katwilg is. In de verschillende Vlaamse dialecten komen tal van 
varianten en schrijfwijzen van deze benaming voor als wiedouw, wiedauw, weda, weeda en widooie. Bo-
vendien ligt het accent beurtelings op de eerste of de laatste lettergreep, afhankelijk van de plaats. In de 
streken gepecialiseerd in griendwilgen (Bornem aan de Schelde, de Grensmaas in Belgisch Limburg) 
slaat de benaming widauw specifiek op Katwilg, in andere streken zonder uitgesproken griendspeciali-
satie wordt ze veralgemeend tot alle vlechtwilgen (provincie West-Vlaanderen).

Vermoedelijk is ook de Franse weda na 1936 weer uit het proefveldje in de overige grienden van de 
Biesbosch verzeild, al weten we opnieuw niet met welke frequentie. 

 J Salix viminalis ‘Koningskat’, Katwilg ‘Koningskat’

Deze wilg is al vroeg in de 20ste eeuw in Nederland bekend. Zowel Hesselink (1907), Meijerink (1938) 
als Tuinzing (1938) maken al melding van de Salix viminalis regalis, die ze ook als Koningskat, Gele kat 
of Schmidtstam 368 benoemen. Opnieuw is het de Pruis Hugo Schmidt die verantwoordelijk is voor de 
benaming Schmidtstam 368 en de verschillende hierboven geciteerde auteurs maken duidelijk dat de 
wilg uit ‘Duitsland’ afkomstig. Dat ‘Duitsland’ is trouwens nog wat dubieus, want Silezië lag in Pruisen en 
behoorde al naar gelang het tijdstip tot Tsjechië, Polen, het Duitse rijk of Oostenrijk. Hoe dan ook dat de 
wilg uit Midden-Europa aangevoerd werd lijkt wel duidelijk. 

In 1936 worden op drie plaatsen in de Biesbosch wilgenproefveldjes aangelegd: bij de spoorbrug over 
het Wantij nabij Sliedrecht (Sliedrechtse Biesbosch), op de Beversluisplaat in de Dordtse Biesbosch en 
op de Deeneplaat aan het Fransche Gat (Brabantse Biesbosch). De Koningskat is telkens van de partij.

Het feit dat deze Katwilg ook ‘gele kat’ genoemd wordt maakt het erg waarschijnlijk dat het om een 
vrouwelijke kloon gaat (zie hierboven de uitleg bij de ‘gele wiedauw’ uit België).
Volgens Tuinzing (1938) deed de Koningskat het in de proefveldjes van de Biesbosch niet fantastisch. 
Hij prefereerde veruit de Belgische Kat van Hooymans. Toch mag het waarschijnlijk geacht worden dat 
ook weer een deel van deze planten gestekt werden in de grienden van de Biesbosch. 
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Bij het terreinwerk voor dit rapport werd het taxon niet apart gekarteerd.

 J Salix viminalis ‘Oeverkat’, Katwilg ‘Oeverkat’

Tuinzing (1938) citeert Hesselink (1907) die Oeverkat een mogelijk synoniem acht voor Hamburgse, 
Freiburgse en Silezische Kat, wat ook weer import uit Midden-Europa doet vermoeden.

We kennen geen geslacht, noch verder typische kenmerken van deze Katwilg.

In 1936 worden op twee plaatsen in de Biesbosch wilgenproefveldjes aangelegd waar Oeverkat uitge-
test wordt: bij de spoorbrug over het Wantij nabij Sliedrecht (Sliedrechtse Biesbosch) en op de Bever-
sluisplaat in de Dordtse Biesbosch.

Vermoedelijk deed ook deze Katwilg via stek van uit de proefveldjes weer zijn intrede in de grienden 
van de Biesbosch.

Bij het terreinwerk voor dit rapport werd het taxon niet apart gekarteerd.

 J Salix viminalis ‘Zwarte wiedauw’, Katwilg ‘Zwarte wiedauw’

Op twee plaatsen troffen we een Katwilg aan met zeer donkere, bijna zwarte twijgen. In België worden 
dergelijke Katwilgen ‘Zwarte wiedauw’ genoemd, in Groot-Brittannië ‘Black osier’, in Frankrijk ‘Osier 
noir’. De donkere twijgkleur doet een mannelijke plant veronderstellen.

Vermoedelijk heeft deze wilg niets te maken met de traditionele griendenteelt in de Biesbosch. De eer-
ste plant werd aangetroffen op de Aakvlaai, een recent volledig heraangelegd recreatief terrein in de 
Brabantse Biesbosch. De tweede plant werd aangetroffen in een recente aanplant, buiten de eigenlijke 
Biesbosch in de Waterberging Schuddebeurs, ten zuiden van de Amer.

Beide planten werden gekarteerd met de Vlaamse benaming ‘Zwarte wiedauw’. We kennen geen Ne-
derlandse benaming voor dit type Katwilgen.

 J Salix x charrieri Chass., Salix aurita x Salix cinerea subspecies oleifolia, 
Geoorde x Rossige wilg

Deze kruising werd op twee types plaatsen aangetroffen. 

Enerzijds is er een duidelijke aanplant in de Polder de Kroon en de Zalm, die gesitueerd moet worden 
in de ruilverkaveling Noordwaard of Altena-West (1968-1975). Anderzijds zijn er de spontane kruisingen 
die aangetroffen werden op enkele plaatsen in pas vergraven delen van de Brabantse Biesbosch in het 
kader van waterberging en natuurontwikkeling. 

Het is duidelijk dat deze wilg niet tot het traditionele spectrum van de grienden van de Biesbosch be-
hoort. De aangeplante planten werden met een p gekarteerd. De spontane zaailingen kregen een s. De 
herkomst van de ouders van de spontane zaailingen is onduidelijk. Rossige wilg is ook aangeplant in de 
ruilverkaveling; Geoorde wilg, voor zover we weten, niet.

 J Salix x dasyclados subspecies angustifolia, Duitse dot kloon Gewone kletters

In 1936 werd een Salix longifolia op een tweetal plaatsen in de Biesbosch uitgetest (Brabantse en Slie-
drechtse Biesbosch). Het taxon voldeed niet aan de verwachting. Volgens wilgenbastaardenspecialist 
Wichura (1865) is Salix longifolia Host. een synoniem voor S. dasyclados Wimm. En is het de drie-
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voudige bastaard (caprea x viminalis) x cinerea. Ulbrich (1925) houdt de kruising voor Bos- x Katwilg. 
Tuinzing (1938) en een anonieme bron (Tuinzing? 1931) weet met de benaming longifolia minder weg 
en vermeldt Salix cinerea x viminalis (volgens L.A. Springer) en Salix caprea x viminalis (volgens de 
lijst van Hille Ris Lambers). We verwijzen naar de bespreking van Salix x holosericea voor meer details. 

Er is slechts één algemeen verspreide Duitse dot in de Biesbosch, namelijk de vrouwelijke kloon ‘Gewo-
ne kletters’, een benaming die overigens uit België afkomstig is en in de Biesbosch niet gebruikt wordt. 
Tuinzing (1938) maakt duidelijk hoe dat komt. Hij beschrijft dat men in België twee verschillende Duitse 
dotten in gebruik had, waarvan de ene in België ‘gewone of groene kletters’ werd genoemd. Dat was 
een goede variëteit. De andere Duitse dot, die men in België ‘Kattekletters’, ‘Zilverblad’ of ‘Salieblad’ 
noemde, was een veel mindere kwaliteit. Bij de import in Nederland heeft men er goed op gelet alleen 
de goede variëteit te importeren. 

Over de introductie van Duitse dot in de Biesbosch schrijft Tuinzing (1974): “Tussen 1920 en 1930 zou 
men de teelt van Duitse dot, uit België afkomstig, langs het Hollands diep ter hand hebben genomen”. 

Tuinzing (1972) vermeldt verder: “Zowel griendhout als riet moet gebundeld worden. Voor dit doel teelt 
de ondernemer een hoeveelheid band: hakkersband en rietband. Vroeger was dat de Bittere wilg, S. 
purpurea. Deze is vervangen door de Duitse dot, S. dasyclados. Nog weer later heeft hij zijn keuze 
vooral laten vallen op de Zwarte driebast, een selectie uit S. triandra, en stam 65 van Schmidt, een 
bastaard waaromtrent verdere gegevens ontbreken”.

Ondanks het feit dat er slechts één kloon Duitse dot algemeen verspreid in de Biesbosch voorkomt kan 
de plant toch nog determinatieproblemen opleveren. De bladeren van kortlot en langlot kunnen immers 
zeer sterk verschillend zijn. De eerste zijn relatief klein en hebben duidelijk de grootste bladbreedte 
boven het midden. Bladvoet en bladtop hebben een sterk verschillende wigvorm. De tweede zijn zeer 
langwerpig en volledig afwijkend qua vorm en afmetingen. 

Jan Reuser, de laatste kooiker van de eendenkooi op de Hofmansplaat vertelde in september 2012 zijn 
herinneringen aan het gebruik van de verschillende lokale wilgensoorten. Hij was veruit meest enthou-
siast over Duitse dot als bandteen om rietschoven te binden. Dat was een stevige ‘rietband’ die grote 
bussels kon samenhouden. Over Zwarte driebast was hij veel minder enthousiast. Dat was misschien 
wel een goede vlechtteen voor de mandenmakers, maar om riet op te binden was die niet dik en sterk 
genoeg. Hoogstens om rijshout op te binden (‘hakkersband’) was die wél geschikt, want de rijshoutbun-
dels waren kleiner dan de rietschoven.  

De Duitse dot is eigenlijk een (altijd vrouwelijke) drievoudige bastaard, meer bepaald tussen Katwilg, 
Boswilg en Grauwe wilg. Van elk van de drie heeft deze wilg een aantal kenmerken bewaard. Van Kat-
wilg is de grote bladlengte afkomstig. Naar de Boswilg verwijst de breedte van het blad. Van de Grauwe 
wilg heeft de Duitse dot de lijstjes geërfd. 

De Duitse dot vormt geen nakomelingen uit zaad. Er zijn geen mannelijke exemplaren van bekend en 
verdere kruising schijnt evenmin op te treden. Duitse dot kan wél zeer gemakkelijk vegetatief opslaan 
uit aangespoelde takken. 

Er zijn dan ook twee zeer duidelijke patronen te ontwaren in de Biesboschpopulaties van de Duitse 
dot. Enerzijds zijn er de groepsgewijze of lineaire aanplantingen bij voormalige rietgorzen; anderzijds 
zijn er de typische oeverbegroeiingen van talloze eilanden waarde soort niet per se geplant werd, maar 
aangespoeld is. 
In de hoepgrienden van ‘rood’-soorten werd destijds ook Duitse dot geplant, maar deze is daar door 
lichtgebrek systematisch uit verdwenen na het doorschieten van deze grienden tot een Schiet- en 
Kraakwilgenbos.

Duitse dot is ook op langere termijn overigens helemaal niet met verdwijning bedreigd. De oevers van 
de grienden bieden een uitstekende groeiplaats, die zonder menselijk ingrijpen zonder twijfel nog zeer 
lang kan standhouden en die nog decennialang, zoniet eeuwenlang het griendverleden van de Bies-
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bosch zal blijven verraden. Het is een van de belangrijkste taxa die een ‘oerbosuitzicht’ van de Bies-
bosch zal tegenwerken. 

Een factor die onvoorspelbaar blijft, is een plotse aantasting door een of andere ziekte, zoals we inmid-
dels al bij olmen, essen, … meegemaakt hebben. Zo lang dit echter uit blijft, zal Duitse dot een stevige 
stempel op de wilgenbegroeiing van de Biesbosch blijven uitoefenen.

Duitse dot, kloon Gewone kletters, in vrucht. Salicetum bij het Biesboschmuseum. Foto Theo Muusse, april 2012.
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Katje Duitse dot in vrucht, Sterlinggriend. Foto Theo Muusse, maart 2014.

Takgal op Duitse dot kloon Gewone kletters op de Pannekoek. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.
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 J Salix x dasyclados subspecies angustifolia, Duitse dot kloon Kattekletters

Tuinzing leerde wellicht het ‘zilverblad’ kennen van een griendteler in Brabant. In zijn briefwisseling is 
een brief bewaard die dat duidelijk maakt. In 1933 schrijft Jan Pulles van de mandenfabriek en teen-
houthandel uit Vlijmen (gemeente Heusden, Noord-Brabant) een brief aan Ir. W.D.J. Tuinzing met een 
uitvoerige uitleg over de verschillende griendwilgen die hij gebruikt en kent. Eén van de becommenta-
rieerde taxa is het ‘zilverblad’. “Er is eene soort teen, welke er zeer veel op gelijkt, zoowel van kleur als 
van blad. Dat is het zilverblad zoals men dat te Schijndel nog vaak aantreft. Deze soort groeit prachtig, 
is mooi in ’t oog, maar deugt niet. Men moet wel goed kenner zijn om deze twee soorten uit elkaar te 
kennen. Alleen de kwaliteit wijst het wel uit. Zilverblad krijgt in het najaar aan den zonkant, ietwat rode 
teint, zoals sommige appels dat krijgen.”

Hoewel Tuinzing (1938) waarschuwt voor het niet introduceren van de minderwaardige Kattekletters, 
zorgde hij er toch voor dat dit taxon in verschillende saliceta van de Biesbosch terecht kwam. Zowel in 
de Kornse Boezem, het salicetum bij het Biesboschmuseum als het salicetum bij het bezoekerscentrum 
in de Sliedrechtse Biesbosch werden de Kattekletters aangeplant. Ze kwamen ook terecht in het salice-
tum van de Plaat van het Land van Essche bij het Hollands Diep. Daar staan ze nog steeds, als één van 
de weinige overlevende salicetumplanten.

Ongetwijfeld vanuit die saliceta kende deze kloon een beperkte verspreiding in de rest van de Bies-
bosch. We troffen ze nog aan in een verwilderd salicetum in de Doolhof (voormalig arkje van griend-
werker Kieboom), nabij een vrij recente parking naast een recent aangelegde geul in het kader van de 
ontpoldering van de Noordwaard (Bandijk, Brabantse Biesbosch) en op het strandje van het Gat van de 
Kerksloot nabij het spaarbekken Honderd en Dertig (eveneens Brabantse Biesbosch).

Kattekletters is eveneens een vrouwelijke kloon, van vermoedelijk dezelfde ouders als de Gewone klet-
ters. (Mogelijk moeten we in plaats van Grauwe wilg ook wel denken aan Geoorde wilg als één van de 
ouders.) De golvende bladrand is het belangrijkste kenmerk om de Kattekletters van de Gewone klet-
ters te onderscheiden. De katjes van Kattekletters staan ook wat dichter op elkaar dan bij de Gewone 
kletters, kenmerk waarvan de naam afgeleid is. Belgische ‘wijmentelers’ maakten geen onderscheid 
in gebruik tussen beide taxa. Tuinzing (1938) acht de Kattekletters duidelijk minderwaardig en baseert 
zich hiervoor op de uitspraken van een vooraanstaande Nederlandse griendteler waar hij mee corres-
pondeerde. 
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Takgal op Duitse dot kloon Kattekletters of Zilverblad, salicetum bij het Biesboschmuseum. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, april 2013.

 J Salix x dasyclados kloon Boerendot = Rode dot (= kloon Römer?)

Op twee plaatsen werd nog een derde kloon Duitse dot kloon waargenomen. In het salicetum bij het 
Biesboschmuseum staat een plant die als Rode dot of Boerendot aangeduid is. Dezelfde plant komt ook 
voor bij de Zwarte keet op de Deeneplaat (Brabantse Biesbosch). 

De plant in het salicetum bij het Biesboschmuseum staat op de tweede rij volgens de tweede beschrij-
ving van het salicetum. Rode dot zou een bijzondere kloon zijn van Duitse dot. In dat vak staat inder-
daad nog steeds een eigenaardige Duitse dot, die afwijkt van de klassieke Duitse dot kloon Gewone 
kletters die wijd verspreid in de Biesbosch voorkomt. De plant heeft een wat breder blad en de twijgen 
zijn wat meer gekleurd. We konden nog geen geslacht bepalen. 

Uit de Nederlandse literatuur over Duitse dot vermoeden we dat we hier te maken hebben met Duitse 
dot kloon Römer, een uit Duitsland ingevoerd taxon, dat her en der in Nederland ingevoerd werd. Vooral 
in Nederlands Limburg zou de plant frequenter gebruikt zijn (Tuinzing 1938). 

Uit het boekje van Tuinzing (1938) vernamen we dat bij het Fransche Gat op de Deeneplaat in 1936 
een proef werd uitgetest met de Kloon Römer. Vermoedelijk hebben we daar dus een relict van terug-
gevonden (Zwarte keet op de Deeneplaat).

We troffen de plant inmiddels (2013) ook nog aan op een landgoed in de provincie Utrecht (kasteel 
Sterkenburg, Driebergen-Rijsenburg).
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 J Salix x guinieri Chassagne, Salix cinerea subspecies cinerea x Salix cinerea 
subspecies oleifolia, Grauwe x Rossige wilg

Grauwe x Rossige wilg is een kruising die herkenbaar is aan de mix van rosse en grijze haren op de 
onderzijde van het blad. Meestal overweegt de grijze beharing en komen een beperkt aantal rosse 
haren voor. Daarom moeten steeds meerdere blaadjes van een plant bekeken worden, want de rosse 
beharing is niet altijd op elk blad aanwezig. De kruising is overal in Nederland en Vlaanderen iets alge-
mener dan zuivere rossige wilg. Dat is gemakkelijk verklaarbaar door het overwicht aan Grauwe wilg ten 
opzichte van Rossige wilg, waardoor de laatste vaak ‘weggekruist’ wordt.

Grauwe x Rossige wilg is in de Biesbosch op twee types standplaatsen aangetroffen. Deze kruising is 
aangeplant in Polder De Kroon en de Zalm, in het kader van de ruilverkaveling Noordwaard en Altena-
West, tussen 1968 en 1975. Verder werden af en toe jonge zaailingen gevonden in recent ontpolderde 
delen van de Biesbosch, zoals bijvoorbeeld langs het Laarzenpad (Polder Hardenhoek), Polder Maltha, 
Moordplaat, Boerenplaat, … 

Gezien het aangeplante karakter van beide ouders in de Biesbosch kunnen we ook deze kruising geen 
autochtone status toekennen. Alle exemplaren werden als s of ps aangeduid (spontaan of spontaan 
vanuit aanplant).

Bladonderzijde van Salix x guinieri in de Biesbosch. Op de bladnerf komt een bladgal voor. Verspreid komen 
enkele kleine rosse haartjes voor. Een loupe is onontbeerlijk voor het herkennen van dit taxon. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, juni 2012. 

 J Salix x holosericea Willd. = Salix viminalis x cinerea, Katwilg x Grauwe wilg

Deze kruising is een lastig geval op meerdere vlakken. 

In de literatuur is het een lastig geval omdat sommige auteurs met deze benaming de kruising Bos- x 
Katwilg aanduiden en andere Grauwe x Katwilg. Hierbij spelen prioriteitsregels een rol en is de oudst 
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gepubliceerde de correcte naam. Wij bespreken de kruising Bos- x Katwilg hieronder, onder de bena-
ming Salix x smithiana.

Ook om te determineren is Salix x holosericea een lastig geval. Vrouwelijke Grauwe wilg gekruist met 
mannelijke Katwilg geven een andere nakomeling dan de reciproke kruising (mannelijke Grauwe wilg 
gekruist met vrouwelijke Katwilg). Dit fenomeen wordt vaak als matrocline overerving aangeduid. Beide 
taxa werden daarom vroeger vaak als aparte taxa behandeld en ook benoemd. 

De kruising Grauwe x Katwilg kan zowel spontaan optreden als door menselijk toedoen gecreëerd zijn. 
Wichura (1865) haalt al vondsten van de spontane kruising aan. In zijn kruisingexperimenten heeft hij 
deze kruising niet zelf uitgeprobeerd. Hij haalt wél aan dat het in experimenten van anderen tot op dat 
moment nog niet gelukt is deze kruising ook kunstmatig te creëren.

In de Biesbosch komen op zijn minst twee of drie types van deze kruising voor. Verspreid over de Bies-
bosch werd dit taxon op enkele tientallen locaties aangetroffen, in kleine populaties, waardoor we een 
lokaal gebruik als (bind?)wilg vermoeden. 

Met de ruilverkaveling van Noordwaard en Altena-West tussen 1968 en 1975 werd materiaal aange-
plant in de Polder De Kroon en de Zalm. Ook in de beplanting van de spaarbekkens werd het taxon 
aangeplant. Het is bijvoorbeeld talrijk terug te vinden bij de aanlegplaats van de Petrusplaat. Dit is erg 
eenvormig materiaal en doet klonale stek als aanplantmateriaal vermoeden. Mogelijk werd het geoogst 
binnen de Biesbosch zelf en is het van het oudere bindmateriaal afkomstig. Genetisch onderzoek zou 
kunnen de al dan niet verwantschap verklaren.

In de recent ontpolderde delen van de Biesbosch kiemt ook geregeld de spontane kruising voor. De 
meeste aangetroffen exemplaren zijn nog kiemplanten of zijn amper twee of drie jaar oud. Op Bene-
denste Jannezand in de Brabantse Biesbosch troffen we ook een oudere struik aan met brede bladeren 
(wellicht dus afstammend van een vrouwelijke Grauwe wilg en mannelijke Katwilg). We vermoeden dat 
ook dit een spontane kruising is.

Vermelden we nog dat we ook Salix x holosericea aantroffen op de Plaat van het Land van Essche bij 
het Hollands Diep.

In de Biesbosch is het nog wat onduidelijk of deze plant ook als griendwilg gebruikt werd. Op andere 
plaatsen in Nederland was dat met zekerheid wél het geval. In Bolgerijen en Polder Autena (provincie 
Utrecht) zagen we bijvoorbeeld nog onderhouden griend met dit (smalbladige) taxon.

De meest directe aanwijzing voor gebruik in de Biesbosch vinden we terug in twee experimenten van 
1936 die in de Biesbosch gebeurden en die door Tuinzing (1938) worden beschreven. 

In 1936 wordt in de Biesbosch, bij de spoorbrug over het Wantij nabij Sliedrecht, een hakgriendproef-
veld aangelegd door Jan de Jong, hoepelhandelaar uit Sliedrecht (Tuinzing 1938). Hij test daarbij tien 
verschillende wilgentaxa uit: Zwarte driebast (Salix triandra), Meyerink stam SW 22 (vermoedelijk Salix 
viminalis), Meyerink stam SW 55 (vermoedelijk Salix viminalis), Belgische kat van Hooymans (Salix vi
minalis), Fransche Weda (Salix viminalis), Oeverkat (Salix viminalis), Koningskat (Salix viminalis), Duit-
sche Dot (Salix x dasyclados), Salix longifolia en Röhmisches Holz (Salix x dasyclados). Koningskat, 
Salix longifolia en Röhmisches Holz deden het niet fantastisch, maar de Belgische Kat van Hooymans 
ontwikkelde zich zeer goed.

Eveneens in 1936 wordt op de Deeneplaat aan het Fransche Gat een hakgriendproefveld aangelegd, 
waarop Zwarte driebast (Salix triandra), Schmidt stam 65 (Salix viminalis x purpurea x triandra), Schmidt 
stam 368 (Salix viminalis regalis = Koningskat), Meyerink stam 22 (Salix viminalis?), Meyerink stam SW 
46 (Salix viminalis?), Belgische Kat van Hooymans (Salix viminalis), Duitse dot (Salix x dasyclados), 
Salix longifolia en Röhmisches Holz (Salix x dasyclados?) uitgetest worden (Tuinzing 1938).
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De Salix longifolia die hier beschreven wordt is een raadselachtig taxon. De in het Duits publicerende 
wilgenbastaardenspecialist Wichura (1868) is goed geplaatst om dit taxon te interpreteren, want hij 
maakt zelf allerlei synthetische kruisingen van wilgen, tot zesvoudige bastaarden toe. Hij denkt dat 
Salix longifolia synoniem is voor Salix dasyclados en de drievoudige bastaard (Bos- x Kat-) x Grauwe 
wilg. Volgens hem is het een spontane bastaard. Eigenaardig aan zijn uitleg is dat hij suggereert dat 
het een Bos- x Katwilg is die nadien kruiste met een Grauwe wilg. Het is eigenaardig dat hij bij een 
spontane kruising die precieze volgorde van ouderschap weet aan te geven. Normaal gebruikt Wichura 
bij spontane bastaarden de alfabetische volgorde van de wetenschappelijke benamingen en zou je dus 
verwachten Salix caprea x cinerea x viminalis.

Latere auteurs (Ulbrich 1925, Tuinzing 1931, Tuinzing 1938) nemen Wichura’s determinatie blijkbaar 
niet zomaar over en twijfelen veel meer aan de botanische betekenis. Ze suggereren zowel Bos- x Kat-
wilg als Bos- x Grauwe wilg. 

Ons intrigeert hier uiteraard welk taxon men in 1936 onder de benaming Salix longifolia in de Biesbosch 
introduceerde in de experimenten. 

Een Duitse dot, identiek aan Salix x dasyclados variëteit angustifolia kloon Gewone kletters, moeten 
we wellicht uitsluiten, want die zat ook in het uit te testen assortiment onder de benaming ‘Duitse dot’.

Bos- x Katwilg (Salix x smithiana) lijkt ons eveneens onwaarschijnlijk, omdat dit taxon in de Biesbosch 
zeer zeldzaam is en in onze kartering bijna uitsluitend aangetroffen werd als zeer recente spontane 
kruising op de pionierplaatsen, ontstaan na recente ontpolderingen. 

Blijft over Grauwe x Katwilg (Salix x holosericea). Deze kruising is op tientallen plaatsen in de Biesbosch 
aangetroffen. De kans is dus groot dat de Salix x holosericea van 1936 de ouderplanten zijn van de 
huidige populatie in de Biesbosch. 

De Wilgenboktor (ook Muskusboktor of Rozenboktor genoemd; Aromia moschata) op een Salix x holosericea in 
het salicetum van het Biesboschmuseum. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2012.
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Salix x holosericea , bijna geveld door bevervraat. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

Mannelijk katje van een Salix x holosericea in de Biesbosch. Beide geslachten werden aangetroffen. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, april 2013.
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Vrouwelijk katje van een Salix x holosericea in de Biesbosch. Beide geslachten werden aangetroffen. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, april 2013.

 J Salix x mollissima variëteit undulata, Amandelwilg x Katwilg variëteit 
undulata

De kruising Salix x mollissima kan zowel spontaan als door menselijk toedoen ontstaan. 

Hesselink (1907) vermeldt dat Theophrastus op het eiland Lesbos al in 400 voor Christus het kweken 
van een kruising tussen Amandelwilg (Salix triandra) en Katwilg (Salix viminalis) aanraadt, wegens de 
grote hoeveelheden taaien teen die deze variëteit levert en haar geschiktheid voor het vlechten van 
schilden voor de krijgslieden.

Wichura (1865) haalt aan dat hij de spontane kruising al aangetroffen heeft, maar dat onderzoekers er 
tot op dat moment nog niet in geslaagd zijn de kruising ook kunstmatig te creëren. De spontane kruising 
is nochtans een zeldzaamheid. We troffen ze in Vlaanderen, noch Nederland al aan. Dat wekt ook geen 
verbazing als men de bloeitijdstippen van beide taxa bekijkt. Die liggen vrij ver uit elkaar. Wichura (1865) 
merkt bij zijn kunstmatige bevruchtingsproeven met wilgen op dat het pollen van wilgen maximaal twee 
tot drie weken oud mag zijn om nog tot succesvolle kruising te komen. Het moet daartoe droog en koel 
bewaard worden. Kruisingsproeven met 28 dagen oud pollen mislukten. 

In Frankrijk was in elk geval al voor 1932 een antropogene kruising Salix triandra x Salix viminalis (Black 
top’ gekend (Elouard 1932).

Rulkens (1983) vermeldt dat Salix x mollissima weinig aangeplant is in Nederland.

De kruising Amandel- x Katwilg variëteit undulata is een nieuwe ontdekking voor de Biesbosch, althans 
onder deze naam. Het gaat om een vrouwelijke kloon. Deze komt vrij algemeen in de Biesbosch voor. 
De in plakkaten afvallende schors doet heel erg aan Amandelwilg denken. De blaadjes zijn echter lan-
ger, smaller en spitser dan deze van Amandelwilg. Kenmerkend voor de kloon zijn de twee pseudosti-
pulen die (vanaf juni) vaak op de bladsteel voorkomen van jonge bladeren. De pseudostipulen bevinden 
zich net onder de bladschijf, bovenaan de bladsteel. 
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De stipuulachtige aanhangsels op de overgang van bladschijf naar bladschede zijn een goed kenmerk om Salix x 
mollissima te herkennen. Ze zijn echter pas goed zichtbaar vanaf juni en zijn niet op alle blaadjes aanwezig. Foto 
Arnout  Zwaenepoel. 

In het salicetum van de Biesbosch staat Salix x mollissima variëteit undulata aangeduid als ‘Beugel-
grauw’. Inmiddels is ons duidelijk dat de benaming ‘beugelgrauw’ gebruikt werd voor allerlei Amandel-
wilgen, die konden dienst doen voor de productie van beugels of hoepels. Van de griendwerkers in de 
Biesbosch konden we geen aparte benaming vernemen die deze kruising onderscheidde van de Aman-
delwilg. Mogelijk werden ze gezamenlijk voor hetzelfde doel gebruikt en daarom niet onderscheiden.

Bij het ‘Deventer rood’ dat ooit aangeplant werd in het salicetum van de Essenplaat gaven we een uit-
gebreide argumentatie waarom we dat taxon als Salix x mollissima variëteit undulata menen te moeten 
aanduiden. 

In de streek van Bornem aan de Schelde in de provincie Antwerpen in Belgisch Vlaanderen wordt dit 
taxon, samen met het hierna volgende, als ‘lerenband’ benoemd. 

Vrijwel zeker is dit taxon in de tweede helft van de negentiende eeuw in de Biesbosch in gebruik geno-
men, naar analogie met de toestand in België. Tuinzing vermeldt het in elk geval als een al zeer lang in 
gebruik zijn de wilg.  
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De in plakkaten afvallende schors van Salix x mollissima is een gemeenschappelijk kenmerk met één van de 
ouders, de Amandelwilg. Foto Arnout  Zwaenepoel, Sliedrechtse Biesbosch, april 2013.

Vrouwelijke katjes van Salix x mollissima var. undulata. Foto Theo Muusse, april 2012.
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Katjesgal op Salix x mollissima var. undulata. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.

 J Salix x mollissima variëteit behaarde twijg, Amandelwilg x Katwilg variëteit 
behaarde twijg

Ook deze kruising is een nieuwe ontdekking voor de Biesbosch. Ook hier gaat het om een vrouwelijke 
kloon. De plant lijkt heel sterk op de vorige kloon, maar de jonge twijgen zijn opvallend meer behaard.  
In de maand september is het taxon ook van het vorige op de kleur te onderscheiden. De kloon undulata 
kleurt dan goudgeel, een kleur die al van ver determinatie toelaat. De kloon ‘behaarde twijg’ blijft lange 
tijd een donkergroene aanblik behouden.

Deze kloon is in de Biesbosch een heel stuk zeldzamer dan de vorige kloon. Toch komt ze ook vrij ver-
breid voor. Vermoedelijk werd er bij de introductie geen onderscheid gemaakt tussen beide klonen. Dat 
was ook in Belgisch Vlaanderen althans zo. Beide taxa werden daar als ‘lerenband’ betiteld en er werd 
noch in aanplant, noch in gebruik onderscheid gemaakt tussen de twee. In België is de kloon vermoede-
lijk in de 19de eeuw geïntroduceerd. Ook in de Biesbosch is een 19de-eeuwse introductie waarschijnlijk.
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Salix x mollissima var. behaarde twijg, Deeneplaatweg langs de Nieuwe Merwede. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 
2012.

 J Salix x multinervis Doell., Geoorde x Grauwe wilg

De kruising tussen Geoorde en Grauwe wilg, die in grote delen van Nederland zeer algemeen is, is in 
de Biesbosch een zeer zeldzaam taxon, dat slechts op enkele plaatsen (Polder Hardenhoek, Polder 
Maltha, …) als spontane kruising is aangetroffen. Omdat één van de ouders, Grauwe wilg, in de Bies-
bosch binnenkwam als aangeplante soort zonder duidelijkheid over de herkomst, in de ruilverkaveling 
van 1968-1975, kennen we ook de kruisingen met Grauwe wilg geen autochtone status toe, maar be-
noemen we ze met een s (‘spontaan’).
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Mannelijke katjes van Salix x multinervis langs het Moldiep in de Sliedrechtse Biesbosch. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, april 2013. 

 J Salix x reichardtii A. Kern., Bos- x Grauwe wilg

Ook de kruising Bos- x Grauwe wilg wordt vooral als spontane zaailing aangetroffen op plaatsen die 
recent weer ontpolderd zijn of een natuurontwikkelingsproject achter de rug hebben. Om dezelfde rede-
nen als bij het vorige taxon kennen we ook deze kruising geen autochtone status toe, maar duiden we 
de aangetroffen zaailingen aan met een s (‘spontaan’). 

 J Salix x rubens Schrank, Schiet- x Kraakwilg

De kruising tussen Schiet- en Kraakwilg komt talrijk voor in de voormalige hoepgrienden. De griendwer-
kers maakten geen onderscheid binnen de ‘roodsoorten’ en ongetwijfeld werd ook Schiet- x Kraakwilg 
in één adem met de rest vernoemd.

Ook Zonneveld (2000) maakte bij de benoeming van zijn wilgen in de botanische studie van zijn perma-
nente kwadraten geen onderscheid en geeft expliciet aan dat hij de kruisingen samen met Schietwilg 
als Schietwilg betitelde. Hij verduidelijkt dat ook nog eens mondeling in een interview dat we met hem 
hadden bij het begin van dit project. 

Uit de groeivormen van deze kruising kunnen we gemakkelijk vaststellen dat dit taxon mee gehakt werd 
als hoepgriend.

Binnen de kruising Salix x rubens komen tal van varianten voor, die we grotendeels niet in detail be-
noemden binnen deze kartering. Exemplaren met meer Schietwilg- of meer Kraakwilgkenmerken zijn 
nochtans schering en inslag. Ze getuigen ongetwijfeld van de brede variatie aan kruisingen en terugkrui-
singen die ook binnen natuurlijke populaties van deze beide soorten kunnen voorkomen. Deze kruisin-
gen behoren voor een deel nog tot het autochtone spectrum van de Biesbosch.
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Enkele kruisingen kunnen we wél verder benoemen. Alle exemplaren met bladeren met een Schiet-
wilgachtige beharing, maar een bladbreedte groter dan 1,5 cm worden hieronder als variëteit caerulea 
behandeld. Alle exemplaren met gele of oranjeachtige twijgen, al dan niet met rode twijgtop, worden 
hieronder als variëteit basfordiana behandeld.

Salix x rubens op de oever van de BovenMerwede in de Cloppenwaard. Foto Arnout  Zwaenepoel, september 
2012.

Bloeiende, mannelijke Salix x rubens in de Brabantse Biesbosch. Foto Theo Muusse, april 2013.
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 J Salix x rubens var. basfordiana forma basfordiana, Schiet- x Kraakwilg ‘Frans 
geel’

Salix x rubens variëteit basfordiana is een uit Frankrijk en later Groot-Brittannië afkomstige wilg. De 
mandenmaker en wilgenkweker William Scaling, uit Basford (Nottinghamshire) zou de wilg vanuit zijn 
kwekerij verspreid hebben (Scaling 1868, Salter 1882, Rulkens 1983). Scaling zelf noemde deze wilg 
zelf Salix vitellina, een zeer verwarrende benaming zoals we al eerder opmerkten. Scaling zelf zou de 
wilg oorspronkelijk uit de Ardennen in Noord-Frankrijk gehaald hebben (Salter 1882, Rulkens 1983). 
Vermoedelijk was de plant daar al in cultuur, want de Fransen legden zich op dat moment sterk toe op 
Salix fragilis en verwanten (Rulkens 1983).

Dit taxon is herkenbaar aan de opvallend gele tot geeloranje kleur van de eenjarige twijgen. De kleur 
valt meest op bij snijgriend in de winter, maar ook bij doorgeschoten bomen vertonen in de winter een 
opvallende kleur. In de zomer kan verwarring optreden met Kraakwilg of Schiet- x Kraakwilg. 

Het taxon kan niet als een kloon beschouwd worden, want beide geslachten komen voor en er worden 
verschillende ouderschappen gesuggereerd in de literatuur. Tuinzing (niet gedateerd) vermeldt minstens 
een tiental stammen die uitgeprobeerd werden in diverse griendproeven. Het meest waarschijnlijke 
ouderschap is een Salix alba variëteit vitellina x een Kraakwilg van niet nader omschreven variëteit. 

Frans geel werd volgens verkoopakten in het Biesboschmuseum zeer frequent aangeplant rond de 
eeuwwisseling 19de-20ste eeuw, maar dan vooral binnendijks en veel minder in de Biesbosch zelf. Het 
taxon wordt als ouder beschouwd dan het hiernavolgende taxon (Tuinzing 1974), maar hoe lang het al 
in de Biesbosch aanwezig is weten we niet exact. Voorheen was wellicht Salix alba variëteit vitellina in 
gebruik, maar deze beide taxa werden lang verward, waardoor de precieze introductiedata wellicht niet 
meer te achterhalen zijn. De tweede helft van de 19de eeuw lijkt meest aannemelijk, ons baserend op de 
publicatie van Scaling (1868) en Krahe (1886). Dat vermoeden wordt ondersteund door de bekendheid 
in Frankrijk en België vanaf dat moment. 

Ook voormalig boswachter Dirk Fey wist te vertellen dat Frans geel vaak uitgeprobeerd werd in de 
Biesbosch maar snel afstierf, waardoor er nooit grote hoeveelheden van aanwezig waren (interview met 
Dirk Fey, 18 oktober 2012). 

Het duurde verschillende weken voor we het eerste exemplaar Salix x rubens variëteit basfordiana in 
de Biesbosch vonden. Inmiddels zijn beide forma’s aangetroffen, maar toch blijven het eerder zeldzame 
relicten van de voormalige teelt. Niet elke Salix x rubens var. basfordiana kon trouwens ook op forma-
niveau (Belgisch rood of Frans geel) benoemd worden. De als boom uitgegroeide exemplaren vertonen 
meestal wél een duidelijke oranje kleur aan de jongste twijgen, maar de kenmerkende meer gele of rode 
tint van de forma’s is alleen op één- of tweejarig als snijgriend onderhouden exemplaren duidelijk te zien 
en dan nog vooral in de winter. 

Het feit dat beide geslachten bij deze wilg aanwezig zijn kan ook voor inkruising of zelfs kruising met 
Schiet- en Kraakwilg zorgen, wat zaailingen extra moeilijk te benoemen maakt. Er werden meerdere 
dergelijke moeilijk te benoemen exemplaren in de Biesbosch aangetroffen.
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Lage knotboom van ‘Frans geel’ (Salix x rubens variëteit basfordiana forma basfordiana) op de Pannekoek. Foto 
Arnout  Zwaenepoel, april 2013.

 J Salix x rubens var. basfordiana forma sanguinea, Schiet- x Kraakwilg 
‘Belgisch rood’

Dit taxon is eveneens herkenbaar aan de opvallende geel- of geeloranje kleur van de eenjarige twijgen. 
Belangrijkste verschil met het vorige taxon is de roodkleuring van de twijguiteinden in de winter. 

Vermoedelijk werd Belgisch rood in de Biesbosch ingevoerd uit België en/of Frankrijk op het einde van 
de 19de eeuw of in het begin van de 20ste eeuw. De verschillende naamvarianten wijzen op de herkomst. 
Het tijdstip moeten we afleiden uit de bekendheid van het taxon in België en Frankrijk. Tuinzing (1938) 
geeft aan dat ‘Belgisch rood’ een latere introductie kende dat ‘Frans geel’. 

Het taxon kan niet als een kloon beschouwd worden, want beide geslachten komen voor en er worden 
verschillende ouderschappen gesuggereerd in de literatuur. Het meest waarschijnlijke ouderschap is 
een Salix alba variëteit vitellina x een Kraakwilg variëteit decipiens. Dit is althans de determinatie die 
men in het salicetum van Long Ashton in Bristol (Groot-Brittannië) aan deze wilg toekent. Verschillende 
planten van dit taxon werden in de 20ste eeuw in Wageningen of andere proefcentra, door Tuinzing of 
anderen geselecteerd en opgekweekt als zuivere klonen. Ze zijn herkenbaar aan de toevoeging van 
een stam + nummer aan de benaming Belgisch rood. Bepaalde van die ‘stammen’ zijn nog aanwezig 
in het salicetum van Long Ashton, waar ze ooit bezorgd werden door Tuinzing. Eén van die stammen, 
Belgisch rood stam 56, wordt door Tuinzing (1974) “een selectie uit het landras oude rode” genoemd. 
Dat is behoorlijk verwarrend, want in Belgisch Vlaanderen sloeg de benaming ‘oud rood’ op Salix fragilis 
variëteit russeliana, vanaf het moment dat ‘Duits rood’ (= Amerikaantje, = Salix eriocephala) zijn intrede 
deed (zie  Zwaenepoel 2008 ).

Belgisch rood werd  volgens verkoopakten in het Biesboschmuseum zeer frequent aangeplant rond de 
eeuwwisseling 19de-20ste eeuw, maar dan vooral binnendijks en veel minder in de Biesbosch zelf. 
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Het duurde verschillende weken voor we het eerste exemplaar Salix x rubens variëteit basfordiana 
forma sanguinea in de Biesbosch vonden. Ook na afronding van de wilgeninventarisatie bleef duidelijk 
dat het om een eerder zeldzaam taxon gaat. We ook naar de determinatieproblemen opgesomd bij 
Frans geel, die even goed bij Belgisch rood van toepassing zijn.

Ook voor dit taxon geldt dat inkruising met Frans geel of terugkruising met Schiet- en Kraakwilg mogelijk 
is. Dit bemoeilijkt de exacte determinatie van zaailingen in de Biesbosch.

‘Belgisch rood’ verschilt van ‘Frans geel’ door een roodkleuring van de twijgen. Slechts zelden is de kleur echter 
zo duidelijk als op deze foto. Er bestaan tal van overgangsvormen, met even zoveel lokale benamingen, zoals 
Frans geelrood, Vlaams geelrood, … Foto Arnout  Zwaenepoel. 
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 J Salix x rubens variëteit caerulea (Sm.) Sm

Dit taxon bleek een veel voorkomende wilg in de Biesbosch, die zich alleen door de bladbreedte van 
meer dan anderhalve cm liet onderscheiden van de Schietwilg. 

Tuinzing deed in 1938 een oproep dit taxon meer aan te wenden in de Biesbosch. Wellicht had zijn 
aanbeveling succes. Het is een factor om rekening mee te houden bij het beoordelen van de al dan niet 
autochtone status van Schietwilg! 

De exacte botanische identiteit van Salix x rubens variëteit caerulea, de ‘Cricket-Bat-Willow’ is enigszins 
lastig. Deze variëteit is gekend vanaf ongeveer 1790 uit Groot-Brittannië. De Engelse wilgenspecialist 
Meikle (1984) beschrijft de soort als een Schietwilgvariëteit: Salix alba variëteit caerulea, maar hij voegt 
er zelf aan toe dat er nogal wat argumenten zijn om aan te nemen dat dit eigenlijk een kruising is tussen 
een Schiet- en Kraakwilg, met vooral alba-kenmerken. 

Tuinzing (1938) benoemt dit taxon ook als een kruising tussen een Schiet- en Kraakwilg en hij beroept 
zich op rapporten van de Long Ashton Annual Reports (Bristol), waar men zich in het bijzonder toelegt 
op het kweken van deze boom. 

Genetisch gezien is een terugkruising van de hybride Schiet- x Kraakwilg met een Schietwilg nogal 
waarschijnlijk. Ook recent genetisch onderzoek in Belgisch Vlaanderen wijst een hybride uit, met meer 
alba- dan fragilis-kenmerken. 

Op het terrein blijft het vaak moeilijk om de grens te trekken tussen alba en x rubens var. caerulea. De 
bladbreedte van anderhalve cm als kritische grens was onze leidraad op het terrein, maar het is duide-
lijk dat de Schietwilgpopulatie in de Biesbosch op zich al een zeer grote variatie vertoont, waarvan de 
uiteinden heel dicht aanleunen bij kruisingen of terugkruisingen met Kraakwilg. Alleen doorgedreven 
genetisch onderzoek kan meer opheldering brengen in dit kluwen. 

Het mooiste exemplaar van dit taxon werd aangetroffen in Polder de Kroon en de Zalm, waarvoor we 
verwijzen naar de bespreking van de wilgeninventarisatie bij dit toponiem.

Salix x rubens variëteit caerulea op de oever van de BovenMerwede in de Cloppenwaard. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, september 2012.
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Salix x rubens variëteit caerulea in Polder de Kroon en de Zalm. De boom werd speciaal gespaard bij de ontpol
dering in 2013, omdat het de dikste wilg van de Biesbosch is. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2013.

Deze Salix x rubens var. caerulea in Polder de Kroon en de Zalm heeft een stamomtrek van 7 m. het is daarmee 
echter verre van zeker dat het ook de oudste wilg van de Biesbosch is. Het heeft er alle schijn van dat de stam 
eigenlijk een vergroeiing is van diverse stammen die uit een hakhoutstoof komen. Dit taxon werd vermoedelijk 
ook pas vanaf 1938 in de Biesbosch geïntroduceerd door Tuinzing. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2013.
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De bladbreedte van deze boom leidt tot de determinatie Salix x rubens var. caerulea en niet tot Schietwilg (Salix 
alba). Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2013.

 J Salix x rubra Huds., Salix purpurea x Salix viminalis, Bittere x Katwilg

Deze kruising laat zich vooral herkennen aan de bladkenmerken. De blaadjes hebben de vrij lange 
bladvorm gemeenschappelijk met de Katwilg. Het zwart worden van de blaadjes bij kwetsen of drogen 
en enkele (schijnbaar) tegenoverstaande blaadjes verraden de Bittere wilg-herkomst.

Deze kruising kan zowel spontaan voorkomen als door doelbewuste kruising. Max Wichura slaagde er 
al in 1855 in om vrouwelijke Bittere wilg met mannelijke Katwilg te kruisen (Wichura 1865).
Hesselink (1907) kent de kruising al. Hij beschrijft ze als Salix rubra angustifolia, de zogenaamde ‘Bas-
taard’ (S. purpurea x S. viminalis). Hij vermeldt ze als door mijnheer H.J. Waller, rentmeester te Doorn 
(provincie Utrecht), in Nederland ingevoerd uit Duitsland in Nederland.

Het voorkomen van deze wilg is in de literatuur niet gedocumenteerd van de Biesbosch. 

De griendconsulent Tuinzing kent het taxon vermoedelijk wel, want in een brief (Tuinzing 1974) ver-
noemt hij de “bastaard katgrauwe bitter”, waar hij vermoedelijk Katwilg x Bittere wilg (Salix x rubra) 
mee bedoelt. Bovendien vernoemt hij ook af en toe een Ulbrichwilg of Ulbrichweide, die ook met deze 
kruising te vereenzelvigen is.

Deze kruising werd bijna uitsluitend als spontane zaailing aangetroffen op recente natuurontwikke-
lingsterreinen, zoals het Laarzenpad in Polder Hardenhoek, de Moordplaat, Polder Maltha, …. 

Op minstens één plaats komt ook ouder materiaal voor. Op de rand van het water van het Gat van de 
Vloei (Brabantse Biesbosch) troffen we op 5 april 2012 ook een populatie bloeiende, vrouwelijke planten 
aan. We zamelden ook herbariummateriaal in van deze populatie (AZ 2012/21). Mogelijk is dit taxon 
(onder de naam ‘bastaard katgrauwe bitter’ of ‘Ulbrichwilg’) via Tuinzing de Biesbosch binnengekomen.
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Aangezien noch het ouderschap van Katwilg, noch dat van Bittere wilg met zekerheid aan autochtone 
exemplaren kan toegewezen worden kan ook de spontane kruising niet als autochtoon aangeduid wor-
den. Het oudere materiaal is vermoedelijk klonaal en een zogenaamde ‘synthetische kruising’. Alle 
exemplaren werden met een s ‘(spontaan’) of ‘ps’ (spontaan vanuit aanplant) aangeduid.

Vrouwelijke Kat x Bittere wilg (Salix x rubra) langs het Gat van de Vloei, tussen spaarbekken Honderd en Dertig 
en Polder Lange plaat. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2012.

Spontane Salix x rubra samen met Bittere wilg en Katwilg op een pionierplaats op het ontpolderde Maltha. Foto 
Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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Spontane Salix x rubra op een pionierplaats op het ontpolderde Maltha. Bemerk hoe de bladvorm meest lijkt op 
Bittere wilg, maar hoe de onderkant van het blad afwijkt van kleur (eerder groen dan blauwachtig). Foto Arnout 
 Zwaenepoel, juni 2012.

 J Salix viminalis x purpurea x triandra, Schmidtstam 65, Kat- x Bittere x 
Amandelwilg

Ook de botanische identiteit van deze wilg is nieuw voor de Biesbosch en bovendien ook de eerste 
vermelding voor Nederland.

Op het terrein troffen we een wilg aan die we aanvankelijk als een klonale Salix x rubra determineer-
den. Het duurde tot een interview met voormalig griendwerker Peer Heystek (17 oktober 2012) voor 
we een lokale benaming voor dit taxon konden aanwijzen. Peer toonde ons op Catharinaplaatjes, een 
plaats waar hij in 1971 zogenaamde ‘Schmidtstam’ had aangeplant. Hij was de kloon aanbevolen door 
rijksgriendenconsulent Tuinzing. Ook elders in de Biesbosch troffen we dit (mannelijke) taxon behoorlijk 
frequent aan. Voormalig boswachter Dirk Fey voegde aan de benaming Schmidtstam het nummer 65 
toe (interview 18 oktober 2012), wat belangrijk is in die zin dat er een hele reeks klonen bestaan met 
de benaming Schmidtstam, omdat ze allemaal geleverd werden door de Silezische griendenveredelaar 
Hugo Schmidt. Tuinzing (1938) vermeldt dat in Nederland zowel stam 368, 31, 65 en 270 ingevoerd 
werden. Schmidtstam 65 werd in 1931 ingevoerd. In 1935 plant Tuinzing verschillende proefveldjes aan 
met dit taxon. In zijn publicatie van 1938 beschrijft Tuinzing belangrijke experimenten met deze wilg. In 
1953 wordt Schmidtstam 65 ook volop in de Biesbosch geïntroduceerd door Tuinzing. Dirk Fey herin-
nerde zich ook de aanplant van Schmidtstam 65 “aan de overkant van het Buiten Kooigat”. Die werd er 
geplant circa 1960 en in elk geval vóór 1965. 

Om het geslacht van deze wilg te kunnen bepalen werd in het voorjaar van 2013 de bloei bekeken. We 
troffen uitsluitend mannelijke exemplaren aan, waarmee de klonale oorsprong al bleek. Tot onze ver-
rassing bleken de bloemen drie meeldraden te tellen, wat een duidelijk Amandelwilg-kenmerk is. De 
Katwilg- en Bittere wilgkenmerken bleken al eerder uit de vorm en lengte van het blad (Katwilg), de kale 
bladonderzijde (Bittere wilg), de geel gekleurde binnenkant van de bast (Bittere wilg) en het zwart kleu-
ren van de blaadjes bij drogen of kwetsen (Bittere wilg). Daarmee was de nieuwe determinatie bepaald 
op een drievoudige bastaard Kat- x Bittere x Amandelwilg.  
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Detailstudie van de mannelijke katjes van Schmidtstam 65 maakte duidelijk dat er telkens drie meeldraden 
per bloem zijn. Dat verraadt Amandelwilg als één van de ouders van deze drievoudige bastaard. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, april 2013.

De gele binnenkant van de schors van Schmidtstam 65 verraadt Bittere wilg als één van de ouders van deze 
drievoudige bastaard. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.
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Langlotbladeren van als snijgriend onderhouden Schmidtstam 65. Foto Theo Muusse, oktober 2012.

 J Salix x sepulcralis Simonk. variëteit chrysocoma (Dode) Meikle, Treurwilg

Op de plaats van de pas in 2012 afgebroken boerderij De Grote Zalm bleef een treurwilg gespaard. De 
afbraak van deze boerderij kadert in de ontpoldering van dit gedeelte van de Biesbosch. Treurwilgen 
kunnen een verschillende botanische identiteit hebben. Veruit de meest voorkomende treurwilg is Salix 
sepulcralis variëteit chrysocoma); dat was ook hier het geval. Uiteraard gaat het hier om een sierwilg en 
niet om een griendrelict.

Ook op de Oude Kat (Sliedrechtse Biesbosch) en in De Elzen (Dordtse Biesbosch) werd telkens één 
Salix x sepulcralis var. chrysocoma aangetroffen. 
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Salix x sepulcralis var. chrysocoma in de Dordtse Biesbosch. Foto Arnout  Zwaenepoel, juli 2012.

 J Salix x smithiana Willd., Bos- x Katwilg

We haalden al bij de bespreking van Salix x holosericea aan dat er nogal wat discussie is over de be-
namingen voor zowel Bos- x Katwilg als Grauwe x Katwilg. Prioriteitsregels zijn daarvan de oorzaak.

Deze kruising kan zowel voorkomen als spontane bastaard als doelbewust gekruist taxon. Al in 1852 
slaagde Max Wichura er in de bastaard kunstmatig te creëren (Wichura1865). Hij kruiste zowel man-
nelijke Boswilg met vrouwelijke katwilg als omgekeerd. Hij zag geen duidelijke verschillen in de nakome-
lingen van de reciproke kruisingen, m.a.w. het veel geciteerde principe van matrocline overerving blijkt 
bij deze kruising niet noodzakelijk aanwezig.

Aangezien Boswilg tot voor kort in de Biesbosch een zeer zeldzame wilg was hoeft het ook geen ver-
bazing te wekken dat ook de spontane kruising Bos-x Katwilg (Salix x smithiana) zeer zeldzaam is in de 
Biesbosch. We troffen slechts enkele exemplaren aan. Vooral op de Bandijk staat de kruising nog wel 
eens. Op Polder Middelland vonden we één exemplaar midden in een aanplant van Katwilg.

Gezien de herkomst van de ouders kunnen we ook deze kruising in de Biesbosch geen autochtone 
status toekennen. Alle exemplaren werd met een s ‘spontaan’) aangeduid.
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Salix x smithiana in een Katwilggriend op Polder Middelland. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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Karakteristiek langlotblad van Salix x smithiana, Oosthaven bij Kop van ’t Land, Dordtse Biesbosch. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, juni 2013.
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HOOFDSTUK 4. DETERMINATIESLEUTEL VOOR DE WILGEN VAN 
DE BIESBOSCH
Arnout  Zwaenepoel, maart 2014

Met deze determinatiesleutel kunnen de belangrijkste wilgen in de Biesbosch gedetermineerd worden. 
Alle soorten en kruisingen die in de grienden voorkomen zijn in de sleutel opgenomen. Daarnaast zijn 
ook enkele soorten, kruisingen en klonen van het salicetum bij het Biesboschmuseum in de Brabantse 
Biesbosch of het salicetum bij het Bezoekerscentrum in de Sliedrechtse Biesbosch opgenomen. Slechts 
enkele klonen zijn in de sleutel opgenomen, voor zover die vlot op het terrein kunnen gedetermineerd 
worden. De grote intraspecifieke variatie binnen Amandelwilg, Katwilg en Schietwilg (zie lokale bena-
mingen in hoofdstuk 3) zijn niet in de sleutel verwerkt. Ook de verdwenen of in 2012-2013 niet meer 
waargenomen taxa zijn niet in de sleutel verwerkt. In totaal kunnen met de sleutel 35 taxa onderschei-
den worden. De sleutel is vooral bruikbaar voor wilgen in volwassen toestand. Ze is niet echt bedoeld 
voor kiemplanten, al kunnen deze soms toch met goed succes gedetermineerd worden. Ook pas ge-
knotte, gehakte of gesneden wilgen, met uitsluitend zeer jonge takken kunnen problemen opleveren, 
omdat de langloten vaak erg aparte kenmerken vertonen.

Voorafgaand worden enkele belangrijke begrippen toegelicht en indicaties gegeven als hulp bij het 
determineren.

Tijdstip voor het gebruik van de sleutel. Onderstaande sleutel is vooral bedoeld voor het deter-
mineren van vegetatieve wilgen, met andere woorden buiten het bloeiseizoen. De belangrijkste ken-
merken zijn bladkenmerken, maar ook twijgen, groeivorm en standplaats worden als kenmerk gebruikt. 
Toch worden vaak ook bloeikenmerken opgegeven, die dan vooral nuttig zijn als een te determineren 
wilg meerdere keren kan bezocht worden, want altijd aan te bevelen is en in een beperkt aantal gevallen 
zelfs absoluut noodzakelijk. De meest aangewezen periode om met deze sleutel te werken is juni tot en 
met oktober. Bloei van wilgen kan gecontroleerd worden in de periode eind februari-mei.

Welke bladeren bekijken? Wilgen kunnen een aanzienlijke variatie vertonen in de vorm en afmetingen 
van de bladeren. Bladeren van ‘adventieve loten’ zoals ze in de flora van Lambinon et al. (1998) geno-
emd worden, mogen volgens deze flora niet gebruikt worden voor de determinatie. In onderstaande 
sleutel worden deze bladeren juist wél vaak gebruikt, maar er wordt dan ook op gewezen dat het om 
dergelijke bladeren gaat. In het algemeen zijn bladeren van eenjarige scheuten (‘langloten’, ‘adven-
tieve loten’) groter en kaler dan bladeren op oudere twijgen (kortlot). In principe verwijst de sleutel naar 
normaal blad (oudere twijgen, kortlot). Bij verwijzing naar bladeren van langlot wordt dat ook expliciet 
vermeld.

Beharing.  De beharing van wilgenbladeren is een veelgebruikt kenmerk bij de determinatie, maar 
vertoont een aanzienlijke variatie in de loop van het seizoen. Heel erg jonge bladeren zijn bijna altijd 
een beetje behaard, zelfs al worden ze heel snel kaal. De beharing van normalerwijze sterk behaarde 
bladeren (Schietwilg bijvoorbeeld) kan toch aanzienlijk afnemen naar het einde van het seizoen toe 
(oktober). Beharing blijft dus een relatief kenmerk. Het is altijd aangewezen ook andere kenmerken te 
betrekken bij de determinatie.

Lijstjes. Een aantal wilgen hebben onder de schors opvallende langwerpige structuren die als richeltjes 
van enkele millimeters tot meerdere centimeters zichtbaar zijn. De Grauwe wilg is de gemakkelijkste 
wilg om de structuurtjes te leren kennen. Om deze zogenaamde ‘lijsten’ of ‘lijstjes’ (‘striae’ in de bota-
nische literatuur) te zien neemt men best een tweejarige twijg (maar ook op eenjarige of oudere twijgen 
kan men meestal wél lijstjes waarnemen). De schors kan in het vegetatieseizoen gemakkelijk afgepeld 
worden van een stukje twijg van zo’n 10 cm lang. Later op het seizoen, als de sapstroom afneemt, gaat 
dat moeilijker. De lijstjes en hun lengte zijn een erg belangrijk kenmerk bij de determinatie van heel wat 
wilgen. In de literatuur wordt er vaak wat nonchalant met het kenmerk omgesprongen. Kleine lijstjes 
van 1 à 2 mm, die bij de meeste soorten wél voorkomen in de nabijheid van knopen (tak- of bladaanzet) 
worden vaak niet vermeld of niet als lijstjes beschouwd. Pas als de lijstjes 5 mm of langer worden zijn ze 
dan wél vermeld. In onderstaande sleutel wordt gepoogd dit kenmerk altijd heel duidelijk te vermelden.
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Terminologie. Een groot aantal termen die in de sleutel worden gebruikt vereisen enige uitleg. Daarom 
is vóór de sleutel nog een korte verklarende woordenlijst opgenomen. 

Verklarende woordenlijst

Berijpt. Bij sommige wilgen zit een laagje was op het blad of op de takken. Vaak geeft dit aanleiding 
aan een witachtige of blauwachtige schijn. Bij bladeren zit de waslaag meestal op de onderkant van de 
bladeren (Kraakwilg, Amandelwilg, …). Bij het voorkomen van een waslaag op de takken is dit meestal 
gesitueerd aan de top van jonge takken (Berijpte wilg, Kaspische zandwilg). 

Bifurcaat. Vertakkend in twee (min of meer gelijke) delen. Gevorkt. In de sleutel gebruikt voor de ver-
takte katjes van Salix fragilis subspecies furcata.

Forma. Een vorm van variatie bij planten op lagere rang dan soort of ondersoort. Meestal gebruikt voor 
variaties die slechts betrekking hebben op één enkel kenmerk. Salix x rubens variëteit Basfordiana 
forma sanguinea verschilt bijvoorbeeld in de rode twijgtoppen ten opzichte van Salix x rubens variëteit 
Basfordiana forma Basfordiana die gele twijgtoppen heeft. 

Hybride. Synoniem voor kruising. Wordt in de naamgeving aangegeven door een maalteken in de we-
tenschappelijke benaming: Salix x rubens, Salix x rubra, …

Intermediair. In de sleutel vooral gebruikt bij de beschrijving van kruisingen die kenmerken hebben die 
tussen deze van de ouders in liggen. Dat ‘intermediair’ is in de meeste gevallen niet netjes het midden 
tussen de kenmerken van de ouders. Bij wilgen geeft de vrouwelijke ouderplant in heel veel gevallen 
meer kenmerken door dan de mannelijke, waardoor een kruising meer neigt naar de vrouwelijke ouder 
dan naar de mannelijke. Op die manier kan bijvoorbeeld een vrouwelijke Grauwe wilg gekruist met een 
mannelijke Katwilg er anders uit zien dan een vrouwelijke Katwilg gekruist met een mannelijke Grauwe 
wilg. 

Kloon. In het algemeen betekent een kloon een min of meer identiek duplicaat van iets. In de biologie 
spreekt men van klonen voor genetisch identieke exemplaren. Ook het werkwoord voor dit proces heet 
klonen. Specifiek bij wilgen gaat het om vegetatief vermeerderde stekken van één ouderplant. Zowel in 
de selectie van vlechtwilgen als bij sierwilgen is het klonen een heel gebruikelijke praktijk, om een be-
paald kenmerk te bewaren. Ook bij knotwilgen op de rand van weidepercelen komt het fenomeen heel 
vaak voor, zij het dan meestal niet om een bepaald kenmerk te bevorderen, maar simpelweg omdat het 
klonen een eenvoudige methode is om van één ouderplant de zogenaamde ‘poten’ (takken die van de 
knot afgehaald zijn) te herplanten. 

Kloongroep. Een reeks cultuurvariëteiten van wilgen lijken zo goed op elkaar dat ze op het uitzicht 
alleen moeilijk individueel kunnen onderscheiden worden. Toch kunnen ze op basis van bepaalde ken-
merken onderscheiden worden van andere groepen. Vooral bij Amandelwilg zijn een aantal duidelijke 
groepen te onderscheiden, op basis van de twijgkleur van eenjarige twijgen (donker chocoladebruin, 
koffie-met-melk-bruin of geelgroen). Die groepen worden in de sleutel aangeduid als kloongroepen. 

Kortlot. In het algemeen een tak met dicht op elkaar zittende knopen. In de wilgensleutel vooral ge-
bruikt bij aanduiding van ‘gewone’ takken met ‘gewone’ bladeren, ter onderscheid met ‘langloten’ die 
hieronder beschreven worden en een aantal afwijkende kenmerken vertonen.

Langlot. Eenjarige scheut met afwijkende kenmerken ten opzichte van de normale takken. Meestal is 
een langlot snel gegroeid, weinig vertakt en vaak anders gekleurd dan de overige takken. Ook de blade-
ren op een langlot wijken vaak af van de gewone bladeren. Langloten worden bevorderd door knotten, 
of bij het jaarlijks oogsten van twijgen in de griendteelt. 

Lijst. Zie ‘opmerkingen vooraf’ bij de sleutel.
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Determinatiesleutel voor de wilgen van de Biesbosch
Arnout  Zwaenepoel, maart 2014

1a Wilgen duidelijk boomvormig, hetzij opgaande bomen, hetzij knotbomen, hetzij hakhout. Stamomtrek 
minimum 100 cm → 2

1b Wilgen struikvormig, hetzij vrij uitgegroeid, hetzij hakhout met stamomtrekken van minder dan 100 
cm → 13

2a Takken duidelijk hangend. Twijgen geelachtig gekleurd. Blaadjes veel langer dan breed. Katjes man-
nelijk of per uitzondering hermafrodiet ( de meeste bloemen mannelijk, een aantal bloemen vrouwelijk). 
Boom niet in de grienden voorkomend, maar uitsluitend als sierboom; in de Biesbosch zeer uitzonder-
lijk. Eén keer aangetroffen bij een afgebroken boerderij in Polder de Kroon en de Zalm → Treurwilg 
(Salix x sepulcralis variëteit chrysocoma).

2b Takken niet hangend → 3

3a Takken als een kurkentrekker gekromd. Blaadjes veel langer dan breed, vaak ook min of meer ge-
kruld. Katjes vrouwelijk of hermafrodiet (de meeste bloemen vrouwelijk, een aantal mannelijk). Boom 
niet in de grienden voorkomend, maar uitsluitend aangeplant als sierboom; in de Biesbosch aangeplant 
in Polder Hardenhoek, nabij een uitkijkplatform en lokaal ook uitgezaaid → Krulwilg (Salix babylonica 
variëteit pekinensis cultivar ‘Tortuosa’. 

3b Takken niet als een kurkentrekker gekromd → 4

4a Bladeren eirond, nauwelijks langer dan breed, 5 à 12 cm lang, 2,5 à 8 cm breed. Bovenkant groen, 
onderkant sterk viltig behaard (afb.1). Twijgen zonder lijstjes. Beide geslachten mogelijk. In de Bies-
bosch zeer zeldzaam als boom (De Dood), maar vrij frequent als zaailing of jong struikachtig boompje 
in de recent ontpolderde delen. Geen griendwilgsoort → Boswilg (Salix caprea).

4b Bladeren meer dan twee keer zo lang als breed → 5

5a Bladeren circa vier keer zo lang als breed, 3-11-(15) cm lang en 1-3-(4) cm breed, kaal. Bladeren 
soms aan beide zijden gelijk gekleurd, maar vaak ook onderkant enigszins blauwachtig, bovenkant 
groener. Bladrand duidelijk gezaagd (afb. 2 en 3). De schors in duidelijke plakkaten van de stam vallend, 
zodat een patroon van oranje vlekken ontstaat (afb. 4). Plant is eerder uitzonderlijk boomvormig, maar 
meestal eerder een forse struik. Als hakgriend toch vaak met een stam van meer dan 100 cm omtrek. 
Soms als knotboom, zelden vrij uitgroeiend tot echte boom. Mannelijke én vrouwelijke planten mogelijk. 
Mannelijke bloemen hebben drie meeldraden (afb. 5). → Amandelwilg (Salix triandra). 

5b Bladeren meestal meer dan vier keer zo lang als breed. Schors niet in plakkaten van de stam vallend. 
Geen patroon van oranje vlekken → 6

6a Bladeren dicht behaard, zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde en daardoor van op afstand 
een zilverachtige aanschijn vertonend. Bladeren fijn getand → 7

6b Bladeren vroeg in het seizoen zwak behaard en snel kaler wordend. Bladeren fijn of grof getand → 8

7a Bladeren gemiddeld smaller dan 1,5 cm (afb. 6 en 7). In de Biesbosch de algemeenste soort van 
de hoepgrienden; aanvankelijk (vóór WOII) op 35 cm hoog gehakt, later (na WOII) vooral als kniestoof 
onderhouden; het laatste, niet meer gehakte stek, van circa 1970 is nu als opgaande boom te zien → 
Schietwilg (Salix alba) 

7b Bladeren gemiddeld breder dan 1,5 cm (afb. 8). In de Biesbosch een tamelijk algemene wilg, die 
verspreid tussen de hoepgrienden van Schietwilg voorkomt → Schiet- x Kraakwilg variëteit caerulea 
(Salix x rubens variëteit caerulea)
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8a Eenjarige twijgen opvallend geeloranje van kleur, aan de toppen al dan niet rood (afb. 9, 10 en 11). 
Kleur is meest opvallend in de winter en bij snijgriend → 9

8b Eenjarige twijgen grijs, groen of bruin, maar niet geeloranje → 10

9a Eenjarige twijgen geeloranje, niet rood verkleurend aan de toppen (afb. 9 en 10). In de Biesbosch een 
zeldzame variëteit, die verspreid voorkomt in kleine aantallen → Schiet- x Kraakwilg variëteit basfordi
ana forma basfordiana, lokale benaming Frans geel (Salix x rubens var. basfordiana forma basfordiana)

9b Eenjarige twijgen geeloranje, minstens rood verkleurend aan de toppen, niet zelden ook de gehele 
twijg rood verkleurend (afb. 11 en 12; vooral goed zichtbaar in de winter en bij eenjarig snijgriend). In 
de Biesbosch een zeldzame variëteit, die verspreid voorkomt in kleine aantallen → Schiet- x Kraakwilg 
variëteit basfordiana forma sanguinea, lokale benaming Belgisch rood of Frans geelrood (Salix x rubens 
var. basfordiana forma sanguinea)

10a Twijgen en takken zeer gemakkelijk afbrekend bij de aanhechting aan een oudere tak; bladeren 
eerder onregelmatig en grof getand (afb. 13) → 11 (groep van de Kraakwilgen, Salix fragilis)

10b Twijgen en takken niet gemakkelijk afbrekend bij de aanhechting aan een oudere tak; meestal komt 
er een ‘hieltje’ (stukje schors van de tak waarop het twijgje vastzit) mee bij afbreken (afb. 14). Bladeren 
fijn getand tot iets onregelmatig, grof getand. In de Biesbosch een zeer algemene kruising, die vaak in 
de hoepgrienden voorkomt tussen de Schietwilgen → Schiet- x Kraakwilg (Salix x rubens)

11a Bladeren van de langloten zeer breed, soms tot 4 à 6 cm; opvallend wit gekleurde middennerf (afb. 
15). Uitsluitend mannelijke kloon. Een deel van de mannelijke katjes zijn bifurcaat vertakt (afb. 16). In 
de Biesbosch een zeldzame Kraakwilgvariëteit, hier en daar als knotboom aangetroffen, in de Doolhof 
ook als rijtje opgaande bomen bij het voormalige arkje van griendwerker Kieboom → Kraakwilg variëteit 
furcata (Salix fragilis variëteit furcata)

11b Bladeren minder breed: 1,5 – 3 - (4) cm → 12

12a Bladeren vaak tot 13 à 15 cm lang, vooral aan de toppen van de twijgen of bij langlot. Bladeren 
groen, met relatief weinig onderscheid tussen boven en onderzijde (afb. 17 en 18). Bladeren minder ge-
makkelijk door een bruinzwarte schimmel aangetast dan volgende variëteit Uitsluitend vrouwelijke kloon 
(afb. 19). In de Biesbosch algemeen voorkomend tussen de hoepgrienden van Schietwilg → Kraakwilg 
variëteit russeliana (Salix fragilis variëteit russeliana) 

12b Bladeren minder lang, maar met een grote variatie in de bladafmetingen: 6 – 13 cm lang en 1,5 – 3 
– (4) cm breed. Bovenzijde van het blad eerder groen, onderzijde blauwachtig door een laagje was (afb. 
20). Bladeren vaak sterk door schimmel aangetast en daardoor bruinzwart verkleurend (afb. 21). Zowel 
mannelijke als vrouwelijke exemplaren mogelijk (afb. 22) Autochtone Kraakwilg van Nederland en daar-
door nogal variabel in allerlei kenmerken. In de Biesbosch tamelijk algemeen tussen de hoepgrienden 
van Schietwilg voorkomend en ook frequent op de rand van water en land (vegetatieve verspreiding 
door afgebroken twijgen) → Kraakwilg variëteit fragilis (Salix fragilis var. fragilis)

13a Schors van de stammen in plakkaten afvallend met oranje vlekken als resultaat. De lokale benamin-
gen tweebast en driebast zijn van dit kenmerk afgeleid (afb. 4) → 14

13b Schors niet in plakkaten van de stam afvallend; geen oranje vlekken op de stam → 17

14a Bladeren 5 à 6 maal zo lang als breed, tot 10 à 12 cm lang, 1,5 à 2 cm breed, met lang toegespitste 
top. Op de overgang van bladsteel naar bladschijf komen (pas vanaf juni goed zichtbaar) vaak twee 
steunbladachtige aanhangsels voor (afb. 23). Uitsluitend vrouwelijke planten (afb. 24) → 15
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14b Bladeren 2 à 5 maal zo lang als breed, 4-11(-15) cm lang en 1-3(-4) cm breed, minder lang toe-
gespitst. Geen steunbladachtige aanhangsels op bladsteel. Zowel vrouwelijke als mannelijke planten 
mogelijk → 16

15a Jonge twijgen behaard, maar snel kaal wordend. Plant in de nazomer van op afstand herkenbaar 
aan karakteristiek goudgele verkleuring (afb. 25). In de Biesbosch vrij algemeen voorkomend als (ver-
wilderde) bandwilg aan de rand van (verwilderde) rietgorzen → Amandel- x Katwilg variëteit undulata 
(Salix x mollissima variëteit undulata)

15b Jonge twijgen en knoppen sterk behaard en zo blijvend tot het einde van het seizoen (afb. 26). Plant 
in de nazomer niet goudgeel verkleurend. In de Biesbosch vrij zeldzaam voorkomend, als aangeplante 
(verwilderde) bandwilg, aan de rand van (verwilderde) rietgorzen → Amandel- x Katwilg variëteit ‘be-
haarde twijg’ (Salix x mollissima variëteit ‘behaarde twijg’) 

16a Eenjarige twijgen groen, twee- en driejarige twijgen donker chocoladebruin, steil verticaal omhoog 
groeiend en weinig vertakkend (afb. 27). Uitsluitend vrouwelijke kloon (afb. 28). Taxon in de Biesbosch 
vooral aangeplant nabij rietgorzen als bandgriend voor het binden van riet → Amandelwilg kloon Zwarte 
driebast (Salix triandra kloon Zwarte driebast)

16b Eenjarige twijgen groen, geel of bruin. Oudere takken niet opvallend donkerbruin en wél sterk ver-
takkend. Mannelijke en vrouwelijke planten mogelijk. Nog zeer veel variatie, die lokaal betiteld wordt als 
groene tweebast, gele tweebast (afb. 29), ijsgrauw, beugelgrauw, Hengelgrauw of ook spontane zaailin-
gen. In de Biesbosch als bandwilg maar ook als hoepgriend gekweekt → Amandelwilg (Salix triandra) 

17a Jonge twijgen roodachtig, één- en tweejarige twijgen paarsachtig bruin, vaak met een wit-blauw 
laagje was bedekt (afb. 30). Bladeren 4-12 cm lang en (1) - 2 - 3(- 4) cm breed; spoedig kaal; groen 
bovenaan, blauw berijpt onderaan (afb. 31). Kan tot een boom uitgroeien, maar in de Biesbosch alleen 
als snijgriend aangetroffen in de demonstratiegrienden of saliceta bij het Biesboschmuseum (Brabantse 
Biesbosch) en het Bezoekerscentrum van de Sliedrechtse Biesbosch, of bij de Zwarte keet op de Deen-
eplaat → Berijpte wilg (Salix daphnoides)

17b Jonge twijgen niet met een wit-blauw waslaagje bedekt → 18

18a Blaadjes cirkelrond, eirond tot elliptisch, 2, - 6,5 cm lang en 1,5 tot 3,5 cm breed; aanvankelijk licht 
behaard, maar weldra kaal wordend (afb. 32); integraal zwart wordend bij kwetsen of drogen (afb. 33). 
Ontschorste twijgjes met een aantal zeer kleine lijstjes van 1 tot 3 mm lang (afb. 34). In de Biesbosch uit-
sluitend vrouwelijke planten; zeer zeldzaam, aangeplant in het salicetum bij het Biesboschmuseum en 
half verwilderd bij het voormalig arkje van griendwerker Kieboom in de Doolhof (Brabantse Biesbosch) 
→ Salix myrsinifolia

18b Blaadjes niet tegelijk eirond, bijna kaal en zwart wordend → 19

19a Blaadjes zeer lang en smal, minstens zes keer zo lang als breed; minder dan 2,5 cm breed en dicht, 
wit behaard aan de onderzijde → 20 

19b Blaadjes anders → 21

20a Blaadjes 5 – 15 cm lang en minder dan 0,8 cm breed (afb. 35). In de Biesbosch slechts één keer 
aangetroffen, aangeplant tussen het Biesboschmuseum en de Petrusplaat als sierplant; vrouwelijke 
planten (afb. 36) → Grijze wilg (Salix elaeagnos)

20b Blaadjes 10 – 15 (- 18) cm lang en 0,5 – 1,5 (-2,5) cm breed (afb. 37). Nog zeer variabel taxon 
met tal van verschillende twijgkleuren (geel, groen, rood, licht bruin, zeer donker bruin; afb. 38, 39, 40). 
Vooral vrouwelijke, maar ook mannelijke exemplaren mogelijk (afb. 41 en 42). In de Biesbosch vooral 
als bandgriend gebruikt om riet of hout te binden en dus zowel aan de rand van (verwilderde) hoep-
grienden als aan de rand van (verwilderde) rietgorzen; ook als hoepgrind gebruikt, maar tegenwoordig 
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weggeconcurreerd uit deze door overschaduwing van Schietwilg → Katwilg (Salix viminalis), lokaal 
vooral ‘katgrauw’ genoemd, maar de verschillende variëteiten ook met de benamingen Gele kat, Groene 
kat, Blauwe kat, Groene Rijsenburgse kat, Grijze Rijsenburgse kat, Groene daggelder, Deventer kat, 
Koningskat, Oeverkat, Schmidstam 368, …aangeduid. 

21a Binnenkant van de schors geel (afb. 43); schors uitgesproken bitter smakend; blaadjes aan de uit-
einden van de twijgen en katjes vaak schijnbaar tegenoverstaand (afb. 44, 45, 46)→ 22

21b Binnenkant schors niet geel, blaadjes en katjes nooit tegenoverstaand → 25

22a Blaadjes spatelvormig-elliptisch, 2 – 8 cm lang en 0,5 – 3 cm breed; de grootste bladbreedte duide-
lijk in de bovenste helft van het blad; minstens de bladtop fijn getand (afb. 44). Mannelijke en vrouwelijke 
planten mogelijk (afb. 45 & 46). In de Biesbosch van oudsher aangeplant als bandwilg bij rietgorzen → 
Bittere wilg ondersoort lambertiana (Salix purpurea subspecies lambertiana)

22b Blaadjes met meer evenwijdig verlopende randen, niet spatelvormig, maar lang en smal (afb. 47) 
→ 23

23a Blaadjes 2 – 8 cm lang en 0,3 – 1 cm breed. In de Biesbosch slechts op één plaats aangetroffen, 
aangeplant als sierstruikje, rond het boswachtershuis op Maltha → Bittere wilg ondersoort purpurea 
(Salix purpurea subspecies purpurea) 

23b Bladeren langer en breder → 24

24a Blaadjes 3 – 15 cm lang en 0,5 – 1,5 (- 2,5) cm breed, intermediair in vorm en kenmerken tussen 
die van Bittere wilg en Katwilg (afb. 48); beide geslachten mogelijk. Mannelijke bloemen met vergroeide 
meeldraden en helmhokken. Plant in de Biesbosch bijna uitsluitend aangetroffen als spontane kruising 
tussen Kat- en Bittere wilg op pionierplaatsen in de recente ontpolderde Biesboschgedeelten; meestal 
nog als kiemplant of jonge plant van 2012 of 2013. Alleen bij het Gat van de Vloei ook als volwassen, 
vrouwelijke plant aangetroffen (afb. 49) → Kat- x Bittere wilg (Salix x rubra)

24b Blaadjes quasi identiek aan die van Kat- x Bittere wilg, maar de langlotbladeren zeer fors (afb 50); 
uitsluitend mannelijke kloon (afb. 51). Mannelijke bloemen met drie meeldraden. Plant in de Biesbosch 
frequent aangeplant, voornamelijk als (verwilderd) bandgriend naast (verwilderde) rietgorzen. De als 
snijgriend onderhouden plant heeft opvallende roodbruine twijgen (afb. 52)→ Kat- x Bittere x Aman-
delwilg (geen officiële wetenschappelijke naam; plant lokaal als ‘Schmidstam 65’ benoemd door de 
griendwerkers)

25a Ontschorste twijgen meestal zonder lijstjes, per uitzondering met enkele zeer kleine lijstjes van 
maximaal 3 mm lang → 26

25b Ontschorste twijgen met meestal talrijke lijstjes; soms klein (2-3 mm), soms tot meer dan 3 cm → 28

26a Klein struikje, liggend opstijgend, met vaak overhangende takken (afb. 53). Blaadjes met hartvor-
mige voet, roodpaars bij verschijnen, mat groen aan beide zijden later op het jaar, 6 – 12 cm lang en 
2 – 3 cm breed. Blaadjes lijken sprekend op die van een Amandelwilg, maar hebben nooit blinkende 
bladbovenzijde (afb. 54). Persistente, niervormige steunblaadjes (afb. 55). De schors valt ook niet af in 
plakkaten zoals bij Amandelwilg. Bladsteel 1 – 2 cm. Mannelijke kloon (afb. 56). De 2 meeldraden zijn 
gedeeltelijk samengegroeid. Schutblad met zwarte top. In de Biesbosch zeer zeldzaam struikje, in 2012 
alleen nog aangetroffen op een dijkje voor de Boerenplaat. Binnendijks vroeger frequent aangeplant als 
snijgriend → Amerikaantje = Duits rood (Salix eriocephala) 

26b Plant anders → 27 

27a Bladeren eirond, nauwelijks langer dan breed tot maximaal twee keer zo lang als breed, 5 à 12 
cm lang, 2,5 à 8 cm breed. Bovenkant groen, onderkant sterk viltig behaard (afb. 1). Beide geslachten 
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mogelijk. In de Biesbosch tot voor kort zeer zeldzaam, maar met de recente ontpolderingen en natuur-
ontwikkelingsprojecten frequent kiemend op pionierplaatsen → Boswilg (Salix caprea)

27b Forse struik, met twee types bladeren. Normale bladeren 5,5 – 9 (-12) cm lang en 1,3 – 3 cm breed. 
Bladvoet afgerond tot breed wigvormig. Bladtop enigszins spits tot stomp (afb. 57). De bladeren van 
snel gegroeid langlot zijn aanzienlijk langer en breder, wat een goed determinatiekenmerk is ten opzicht 
van de kruising Kat- x Grauwe wilg, die niet zo’n grote, brede bladeren vormt. Bladschijf 8 -19 cm lang 
en 4 - 6 cm breed. Bladeren sterk donzig, wollig behaard aan de onderzijde. Bovenzijde blad aanvanke-
lijk wat behaard, maar snel kaal en donkergroen. Opvallend uitspringend nervatuur aan bladonderzijde 
(afb. 58). Blad vaak aangetast door een witte schimmel (afb. 57). Beide geslachten mogelijk. De man-
nelijke planten vallen in (februari-) maart op door de zeer vroege en abundante bloei (afb. 59). In de 
Biesbosch een zeldzame plant, die slecht op enkele plaatsen aangetroffen werd, als spontane kruising 
→ Bos- x Katwilg (Salix x smithiana)

28a Plant met minstens enkele rossig gekleurde haren op de onderzijde van het blad (afb. 60)→ 29

28b Plant niet met rossig gekleurde haren op de bladonderzijde → 31

29a De meeste haren op de bladonderzijde ros gekleurd. Volgroeide bladeren glanzend donkergroen 
bovenaan; lengte van de lijstjes zeer variabel, maar meestal korter dan bij de Grauwe wilg 2 – 15 (- 30 
- 60) mm. In de Biesbosch zeldzamer dan Grauwe wilg, maar op dezelfde standplaatsen; aangeplant 
in de ruilverkaveling van 1968-1975 en niet zelden als kiemplant op de recent ontpolderde delen; geen 
griendwilg → Rossige wilg (Salix cinerea subspecies oleifolia)

29b Slechts enkele haren op de bladonderzijde ros gekleurd → 30

30a Bladeren van de kortloten 4,5-7 cm lang en 1,5-2,6 cm breed (opgelet: bladeren van langloten 
kunnen aanzienlijk groter zijn: tot 11,5 cm lang en tot 4 cm breed!); volgroeide bladeren bovenaan in-
termediair tussen mat grijzig-groen en glanzend donkergroen; verspreid enkele rosse haren tussen een 
meerderheid van grijze haren op de onderzijde van het blad; lijstjes 4-47 mm. In de Biesbosch frequen-
ter aangetroffen dan zuivere Rossige wilg, maar op dezelfde standplaatsen; geen griendwilg → Grauwe 
x Rossige wilg (Salix x guinieri)

30b Bladeren korter; intermediair tussen die van Geoorde en Rossige wilg, 1,5 – 5 cm lang en 0,7 – 2,5 
cm breed; randen van het blad vaak gegolfd; bladtop vaak gedraaid (afb. 61); lijstjes 2-38 mm lang. In 
de Biesbosch een zeldzame wilg; enkele keren aangetroffen aangeplant in de ruilverkaveling van 1968-
1975 en als zaailing op pionierplaatsen in de recent ontpolderde delen; geen griendwilg → Geoorde x 
Rossige wilg (Salix x charrieri) 

31a Lijstjes zeer uitgesproken, zeer variabel in lengte, maar minstens een aantal langer dan 2 cm → 32
31b Lijstjes maximaal 2 cm lang → 33

32a Top van het blad vlak of iets gedraaid; bladeren van de kortloten 4,5-7,0 cm lang en 15-26 mm 
breed (opgelet: bladeren van langloten kunnen aanzienlijk groter zijn: tot 11,5 cm lang en tot 4 cm 
breed!); volgroeide bladeren mat, grijzig-groen bovenaan, asgrijs onderaan (afb. 62); twijgen zacht be-
haard en grijsgroen. Spontane struik; geen griendwilg. In de Biesbosch aangeplant in de ruilverkaveling 
van 1968-1975 en talrijk gekiemd na de recente ontpolderingswerken; geen griendwilg → Grauwe wilg 
(Salix cinerea subspecies cinerea; de benaming ‘grauw’ van de griendwerkers slaat niet op de Grauwe 
wilg, maar op Katwilg en Amandelwilg!)

32b Bladeren korter, 1,5 – 5 cm lang en 0,7 – 2,5 cm breed; randen van het blad vaak gegolfd; blad-
kenmerken intermediair tussen Geoorde en Grauwe wilg (afb. 63); beharing twijgen idem; intermediair 
tussen behaarde bruingrijze twijgen van Grauwe wilg en eerder kale roodbruine twijgen van Geoorde 
wilg; lijstjes 5-35 mm lang. In de Biesbosch eerder zeldzaam; af en toe kiemend op pionierplaatsen op 
recent ontpolderde delen; geen griendwilg → Geoorde x Grauwe wilg (Salix x multinervis)
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33a Kleine, sterk vertakte struik met roodbruine, snel kalende, eenjarige twijgen; blaadjes klein, om-
gekeerd eirond tot elliptisch, 12-20-(35) mm lang, 7-25-(35) mm breed (afb. 64; opgelet: bladeren van 
langloten kunnen aanzienlijk langer en breder zijn: tot 6,5 cm lang en 35 mm breed!); lijstjes op de ont-
schorste twijgen talrijk en kort: meestal 2-15-(20) mm lang. In de Biesbosch slechts twee keer aangetrof-
fen, als spontane vestiging; geen griendwilg → Geoorde wilg (Salix aurita) 

33b Grotere struiken, met grotere bladeren → 34

34a Blaadjes intermediair van vorm en afmetingen tussen die van Boswilg en Grauwe wilg, met alle 
mogelijke overgangen tussen die beide; bladlengte 4,5 – 9 cm, bladbreedte 2 – 6 cm; vaak een aantal 
blaadjes eerder eirond zoals Boswilg en een aantal andere meer langwerpig zoals Grauwe wilg; rand 
van het blad vaak min of meer golvend (afb. 65); lijstjes eveneens zeer variabel in lengte: 3 – 50 
mm, meestal minder talrijk dan bij Grauwe wilg, maar ook zeer variabel. In de Biesbosch tot voor kort 
zeldzaam, maar in de recente ontpolderingen en natuurontwikkelingsprojecten frequent kiemend op 
pionierplaatsen → Grauwe – x Boswilg (Salix x reichardtii) 

34b Bladeren langwerpiger; nooit eirond of daarnaar neigend; 4,7-22 cm lang → 35

35a Bladeren intermediair in vorm en lengte tussen die van Katwilg en Grauwe wilg; vorm van het blad 
variabel en sterkst lijken op de vrouwelijke ouder; 4,7-12,5 cm lang en 0,8 – 2,5 cm breed (afb. 66 & 
67); lijstjes meestal talrijk en 2 – 12 (-20) mm lang; beide geslachten mogelijk, maar vrouwelijke plant 
is algemeenst (afb. 68); in de Biesbosch aangeplant in de ruilverkaveling van 1968-1975 en rond de 
spaarbekkens, mogelijk ook beperkt als griendwilg gebruikt (geen lokale benaming bekend) → Kat- x 
Grauwe wilg (Salix x holosericea)

35b Twee types bladeren; die van het kortlot of schaduwbladeren klein, omgekeerd eirond, lancet- of 
spatelvormig, 3 – 8 cm lang en 2 – 3 cm breed, die van de langloten 7 – 20 (-22) cm lang en 1,5 – 3 
(-4,5) cm breed → 36

36a Bladeren van het langlot circa 3 tot 4 keer zo lang als breed, 7 – 12 (-15) cm lang en 2 – 4 cm 
breed. Bladeren eirond tot lancetvormig; beharing op de onderkant van het blad aanvankelijk dichtviltig, 
maar spoedig afnemend. In de Biesbosch een zeldzame plant die voorkomt in het salicetum bij het 
Biesboschmuseum en in de buurt van de Zwarte keet op de Deeneplaat; plant nog niet bloeiend 
waargenomen, maar alleen als jong snijgriend; beschrijving daardoor nog onvolledig → Boerendot of 
Rode dot (vermoedelijk Salix x dasyclados kloon Römer = Kat- x Grauwe x Boswilg? Mogelijk een ander 
nauw verwante bastaard; identiteit nader te onderzoeken)

36b Bladeren van het langlot minstens 5 keer zo lang als breed, 13 – 20 (-200) cm lang en 1,5 – 3,6 cm 
breed → 37

37a Bladeren van de langloten 13-20-(22) cm lang en 1,5-3,0-(3,6) cm breed; bladrand van de bladeren 
van snelgroeiende, eenjarige twijgen vlak en zwak getand (afb. 69); bladeren en katjes aan de toppen 
van de takken tamelijk ver uit elkaar (in vergelijking met de volgende variëteit!). Zeer vroeg bloeiend: 
(februari-) maart; uitsluitend vrouwelijke katjes (afb. 70). In de Biesbosch zeer algemeen als bandgriend 
naast de rietgorzen of hoepgrienden; ook de talrijkste struikvormige wilg langs de oevers van het water 
(afb. 71) ® Duitse dot kloon Gewone kletters (S. x dasyclados variëteit angustifolia kloon ‘Gewone klet-
ters’ 

37b Bladeren van de langloten 12-15 cm lang en 1,5-3,2 cm breed; bladrand van de bladeren van snel-
groeiende, eenjarige twijgen rimpelig gegolfd en duidelijk gekarteld-getand (afb. 72); bladeren en katjes 
aan de toppen van de takken vrij dicht opeen (in vergelijking met de vorige variëteit!). In de Biesbosch 
een zeer zeldzaam taxon, alleen aangetroffen in de saliceta van het Biesboschmuseum in de Brabantse 
Biesbosch en het Bezoekerscentrum van de Sliedrechtse Biesbosch en verder ook bij het voormalige 
arkje van griendwerker Kieboom op de Doolhof en langs een parking aan de Bandijk ® Duitse dot kloon 
‘Kattekletters’ (= Zilverblad = Salieblad) (S. x dasyclados var. angustifolia kloon ‘Kattekletters’) 
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Afbeeldingen bij de determinatiesleutel:

Afbeelding 1. Blad van Boswilg (Salix caprea), boven en onderzijde.
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Afbeelding 2. Karakteristiek, getand blad van Amandelwilg (Salix triandra).

Afbeelding 3. Discolor blad van Amandelwilg (Salix triandra). De bovenkant is groen, de onderkant blauwachtig.
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Afbeelding 4. In plakkaten afvallende schors van Amandelwilg (Salix triandra).

Afbeelding 5. Mannelijk katje van Amandelwilg. De bloemen hebben drie meeldraden.
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Afbeelding 6. Beharing bovenzijde blad Schietwilg (Salix alba).

Afbeelding 7. Beharing onderzijde blad Schietwilg (Salix alba).



319w v i  |  a p r  ' 1 4  |  w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h

Afbeelding 8. Blad Salix x rubens variëteit caerulea.

Afbeelding 9. Typische geeloranje kleur van Salix x rubens variëteit basfordiana forma basfordiana (‘Frans geel’) 
bij een pas geknot exemplaar.
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Afbeelding 10. Typische geeloranje kleur van Salix x rubens variëteit basfordiana forma basfordiana (‘Frans 
geel’) bij een vrij uitgegroeid exemplaar.

Afbeelding 11. Typische roodverkleuring van delen van de twijgen van Salix x rubens variëteit basfordiana forma 
sanguinea (‘Belgisch rood’). Bemerk de kleurverschillen op eenzelfde plant!
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Afbeelding 12. Typische roodverkleuring van delen van de twijgen van Salix x rubens variëteit basfordiana forma 
sanguinea (‘Belgisch rood’) op een perceel snijgriend.

Afbeelding 13. Blad van Kraakwilg. De tanden zijn tamelijk groot en eerder onregelmatig.
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Afbeelding 14. Bij Salix x rubens breken de twijgjes niet gemakkelijk af, maar komt er meestal een hieltje mee 
van de oudere tak.

Afbeelding 15. Blad van de Kraakwilg Salix fragilis variëteit furcata. Let op de opvallend witte middennerf.
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Afbeelding 16. Bifurcaat vertakt katje van de mannelijke kloon Salix fragilis variëteit furcata.

Afbeelding 17. De bladeren van de Kraakwilg Salix fragilis var. russeliana zijn vaak iets langer dan die van an
dere Kraakwilgvariëteiten en hebben een typische fijne, lang uitlopende top.
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Afbeelding 18. De bladeren van Salix fragilis var. russeliana zijn groener dan die van de andere Kraakwilgva
riëteiten. Vooral de onderkant is minder blauw berijpt. Vergelijk op de foto het verschil tussen de Kraakwilg var. 
russeliana centraal in beeld en de Schietwilgen in de achtergrond.

Afbeelding 19. Vrouwelijk katje van de Kraakwilg var. russeliana. Deze Kraakwilg is een kloon. Er komen uitslui
tend vrouwelijke exemplaren voor.
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Afbeelding 20. Onderkant blad van Salix fragilis var. fragilis. De bovenkant van het blad is groen, maar de onder
kant is meestal nogal blauwachtig berijpt: een belangrijk onderscheid met Salix fragilis russeliana. De onderkant 
is veel minder behaard dan bij Schietwilg het geval is.

Afbeelding 21. De bladeren van de Kraakwilg Salix fragilis variëteit fragilis kleuren gemakkelijker bruinzwart door 
een schimmelaantasting dan die van de andere Kraakwilgvariëteiten.
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Afbeelding 22. Salix fragilis variëteit fragilis komt met beide geslachten voor. Hier een mannelijk, in april bloeiend 
exemplaar. Bemerk ook de breed openvallende kroon, die typisch is voor een vrij uitgroeiende Kraakwilg en vaak 
een goed onderscheid met Schietwilg, die iets meer rechtop groeit.

Afbeelding 23. Stipuulachtige aanhangsels op de overgang bladscijfbladsteel bij Kat x Amandelwilg (Salix x 
mollissima). 
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Afbeelding 24. Uitsluitend vrouwelijke katjes bij de kloon Salix x mollissima variëteit undulata.

Afbeelding 25. Salix x mollissima var. undulata is in september en oktober makkelijk van ver te onderscheiden 
aan de typische goudgele verkleuring.
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Afbeelding 26. Salix x mollissima var. ‘behaarde twijg’. De jonge twijgen en de knoppen zijn veel meer behaard 
dan bij de variëteit undulata.

Afbeelding 27. Karakteristiek donkerbruine, weing vertakte twijgen van de Amandelwilg kloon Zwarte driebast.
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Afbeelding 28. Uitsluitend vrouwelijke katjes van de Amandelwilg kloon Zwarte driebast.

Afbeelding 29. Twijgkleur van de Amandelwilg ‘Gele tweebast’.
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Afbeelding 30. Met een waslaagje berijpte twijgen van Berijpte wilg (Salix daphnoides).
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Afbeelding 31. Blad Berijpte wilg (Salix daphnoides): groen bovenaan, blauwachtig berijpt onderaan.

Afbeelding 32. Blad en vrouwelijke katjes van Salix myrsinifolia.
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Afbeelding 33. Bij drogen of kwetsen verkleurt het blad van Salix myrsinifolia zwart.

Afbeelding 34. Kleine lijstjes bij ontschorst twijgje Salix myrsinifolia.
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Afbeelding 35. Blaadjes van de Grijze wilg (Salix elaeagnos).
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Afbeelding 36. Vrouwelijke katjes van de Grijze wilg (Salix elaeagnos) in de Biesbosch. 

Afbeelding 37. Typische bladvorm en witte beharing aan de onderkant van het blad bij Katwilg.
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Afbeelding 38. Twijgkleur van een ‘Gele kat’ en een ‘Rode kat’.
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Afbeelding 39. Typische lichte twijgkleur van een vrouwelijke Katwilg, hier de Deventer kat in het salicetum bij het 
Biesboschmuseum.

Afbeelding 40. Afbeelding 40. Typisch donkere kleur van een mannelijke Katwilg; in Vlaanderen ‘Zwarte wie
dauw’ genoemd, in Engeland ‘Black osier’.
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Afbeelding 41. Vrouwelijk katje van de Katwilg ‘Deventer kat’ in het salicetum bij het Biesboschmuseum.

Afbeelding 42. Mannelijk katjes van een Katwilg langs het Moldiep in de Sliedrechtse Biesbosch.
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Afbeelding 43. Typische gele kleur van de bast bij Bittere wilg en zijn kruisingen.

\\FILS\Milieu\Studies natuur niet vennoten\flora\Salix\salix_purpurea\Salix_purpurea_lambertiana_Blad1.jpg 

Afbeelding 44. Tegenoverstaande blaadjes aan de toppen van de twijgen bij Bittere wilg (Salix purpurea subspe
cies lambertiana).

file:///\\FILS\Milieu\Studies%20natuur%20niet%20vennoten\flora\Salix\salix_purpurea\Salix_purpurea_lambertiana_Blad1.jpg
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Afbeelding 45. Tegenoverstaande mannelijke katjes bij Bittere wilg (Salix purpurea).

Afbeelding 46. Tegenoverstaande vrouwelijke katjes bij Bittere wilg (Salix purpurea).
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Afbeelding 47. Blad van Bittere wilg ondersoort purpurea (Salix purpurea subspecies purpurea). De randen zijn 
min of meer evenwijdig. De grootste bladbreedte ligt niet duidelijk in de bovenste bladhelft. 
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Afbeelding 48. Blad van Bittere x Katwilg (Salix x rubra). Het blad heeft duidelijke intermediaire kenmerken tus
sen dat van beide ouders.

Afbeelding 49. Vrouwelijke planten Bittere x Katwilg (Salix x rubra) bij het Gat van de Vloei (Brabantse Bies
bosch).
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Afbeelding 50. Typische forse langlotbladeren, met de vorm van Katwilgbladeren, maar spoedig kale, blauw 
berijpte onderkant bij ‘Schmidtstam 65’ (Kat x Bittere x Amandelwilg).

Afbeelding 51. Mannelijke katjes van de kloon Schmidtstam 65 (Kat x Bittere x Amandelwilg).
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Afbeelding 52. Typisch roodbruine jonge twijgen van als bandgriend onderhouden ‘Schmidtstam 65’ (Kat x Bit
tere x Amandelwilg).

Afbeelding 53. Habitus van Amerikaantje (Salix eriocephala): een laag struikje met overhangende twijgen, hier 
op een dijkje voor de Boerenplaat (Brabantse Biesbosch).



344 w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h  |  a p r  ' 1 4  |  w v i

Afbeelding 54. Aanvankelijk roodpaars gekleurde, later mat groen wordende blaadjes van Amerikaantje (Salix 
eriocephala).

Afbeelding 55. Steunblaadje van Amerikaantje (Salix eriocephala).
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Afbeelding 56. Mannelijk katje van het Amerikaantje (Salix eriocephala).

Afbeelding 57. Kortlotbladeren van Bos x Katwilg (Salix x smithiana). De bladeren zijn vaak aangetast door een 
witte schimmel.
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Afbeelding 58. Langlotblad van Bos x Katwilg (Salix x smithiana). De opvallende nervatuur aan de onderzijde 
van het blad is vrij karakteristiek.

Afbeelding 59. De mannelijke exemplaren van Bos x Katwilg (Salix x smithiana) vallen in (februari) maart op 
door de vroege en zeer abundante bloei.
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Afbeelding 60. Rosse haren op de bladonderzijde van Rossige wilg (Salix cinerea subspecies oleifolia). Bij de 
Rossige wilg zijn die haren al dan niet talrijk. Bij de kruising tussen Grauwe wilg (Salix cinerea subspecies cine
rea) en Rossige wilg (Salix cinerea subspecies oleifolia) moet goed met een loupe gezocht worden naar enkele 
rosse haartjes. De kruising (Salix x guinieri) is veel algemener dan de zuivere Rossige wilg. 
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Afbeelding 61. Blaadjes van Geoorde x Rossige wilg (Salix x charrieri).
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Afbeelding 62. Blad van Grauwe wilg (Salix cinerea subspecies cinerea).

Afbeelding 63. Blad van Grauwe x Geoorde wilg (Salix x multinervis).
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Afbeelding 64. Jonge bladeren bij bloeiende Geoorde wilg (Salix aurita). 

Afbeelding 65. De blaadjes van Bos x Grauwe wilg (Salix x reichardtii) kennen alle mogelijke intermediarie vor
men aannemen tussen die van beide ouders. 
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Afbeelding 66. Onderzijde blad Grauwe x Katwilg (Salix x holosericea).

Afbeelding 67. Bladbovenzijde Grauwe x Katwilg (Salix x holosericea) in de Doolhof (Brabantse Biesbosch).
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Afbeelding 68. Vrouwelijk katje van Grauwe x Katwilg (Salix x holosericea). 

Afbeelding 69. Langlotbladeren van Duitse dot kloon Gewone kletters. De bladeren lijken op die van Katwilg, 
maar zijn nog forser, zowel in de langte als de breedte.
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Afbeelding 70. Vrouwelijk katje van Duitse dot (Salix x dasyclados variëteit angustifolia kloon Gewone kletters). 

Afbeelding 71. Duitse dot kloon Gewone kletters vermeerdert gemakkelijk vegetatief via het water en heeft daar
door massaal de oevers van alle eilanden in de Biesbosch gekoloniseerd.
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Afbeelding 72. Karakteristiek golvend blad van Duitse dot kloon Kattekletters of Zilverblad (Salix x dasyclados 
variëteit angustifolia kloon Kattekletters of Zilverblad).
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HOOFDSTUK 5. SAMENVATTING, DISCUSSIE EN SUGGESTIES

5.1. Samenvatting

De inventarisatie van bomen en struiken, en met name de wilgentaxa, hebben een schat aan gegevens 
opgeleverd. Maar liefst 15 wilgensoorten en meer dan 50 wilgentaxa (soorten, ondersoorten, hybriden, 
variëteiten en klonen) blijken er in de Biesbosch te groeien. Een paar variëteiten zijn (nog) niet in de 
literatuur vermeld voor het gebied. De inventarisatie toont zowel de rijkdom aan inheemse (autochtone) 
wilgen, zoals Schietwilg, Kraakwilg, Bittere wilg en mogelijk Amandelwilg, naast tal van cultuurvariëtei-
ten. De inventarisatie biedt een nagenoeg volledig overzicht van de wilgentaxa die in de 19de en 20ste 
eeuw in cultuur waren, in het grootste gebied met wilgengriend van de Lage Landen en waarschijnlijk 
een van de grootste van Europa. Het spectrum omvat waarschijnlijk ook taxa die nog van vóór 1800 
dateren, ondermeer de Schietwilg, Kraakwilg, Katwilg, Amandelwilg en de Bittere wilg.

In deze studie is zeer veel aandacht besteed aan het proberen met elkaar in verband brengen van de 
traditionele benamingen van de griendwerkers in de Biesbosch en de officiële botanische benamingen. 
Dat had heel wat voeten in de aarde en kon eigenlijk pas met succes uitgevoerd worden na beëindigen 
van het terreinwerk en het doornemen van alle beschikbare literatuur. Met de huidige kennis van zaken 
kunnen we voor de Biesbosch wellicht volgende koppelingen maken:

 J Hakgriend
Rood:   Schietwilg (Salix alba), Kraakwilg (Salix fragilis var. fragilis) en Schiet- x 
    Kraakwilg (Salix x rubens en Salix x rubens var. caerulea)
Slijkwilg:   Kraakwilg var. fragilis? of Salix x rubens basfordiana?
Grauw:    Amandelwilg (Salix triandra) en Katwilg (Salix viminalis)
Katgrauw:   Katwilg (Salix viminalis)
Geel katgrauw:  Katwilg (Salix viminalis)
Bruin katgrauw:  Katwilg (Salix viminalis)
Grijs katgrauw:  Katwilg (Salix viminalis)
Groene daggelder: Katwilg kloon Groene daggelder = Rijsenburgse kat (Salix viminalis)
Rijsenburgse kat: Katwilg kloon Rijsenburgse kat = Groene daggelder (Salix viminalis)
Beugelgrauw:  Amandelwilg (Salix triandra)
Witgrauw:  Amandelwilg (Salix triandra)
Gele tweebast:  Amandelwilg (Salix triandra)
Groene tweebast: Amandelwilg (Salix triandra)
Driebast:  Amandelwilg (Salix triandra)

 J Bindwilgen (‘rietband’ en ‘hakkersband’)
Bitter:   Bittere wilg (Salix purpurea subspecies lambertiana)
Bastaardbitter:  vrouwelijke Bittere x Katwilg (Salix x rubra)
Duitse dot:  vrouwelijke Kat- x Bos- x Grauwe wilg (Salix x dasyclados var. angustifolia 
    Kloon Gewone kletters
Amerikaantje:  Salix eriocephala
Amerikaans rood: Salix eriocephala
Zilverblad:  vrouwelijke Kat- x Bos- x Grauwe wilg (Salix x dasyclados var. angustifolia
    Kloon Kattekletters
Deventer rood:  vrouwelijke Kat- x Amandelwilg (Salix x mollissima var. undulata)
Schijndels rood:  vrouwelijke Kat- x Amandelwilg (Salix x mollissima var. undulata)
Salix longifolia:  vrouwelijke Kat- x Grauwe wilg (Salix x holosericea)
Schmidstam 56:  mannelijke Kat- x Bittere x Amandelwilg 
Belgisch rood:  Salix x rubens var. basfordiana forma sanguinea
Frans geel:  Salix x rubens var. basfordiana forma basfordiana
Gele schietwilg:  idem
Gele wilg:  idem
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Zwarte driebast:  vrouwelijke Amandelwilg (Salix triandra kloon Zwarte driebast) 
Leerteen:  Kraakwilg var. russeliana (Salix fragilis var. russeliana)?

 J Vlechtwilgen
Blauwe lintjes:  Bittere wilg ondersoort purpurea kloon Blauwe lintjes (Salix purpurea
    subspecies purpurea kloon Blauwe lintjes 
Green dick:  Bittere wilg ondersoort purpurea kloon Green dick (Salix purpurea
    subspecies purpurea kloon Green dick)

 J Taxa waarvan onbekend is of ze vooral als hak- of snijgriend werden gebruikt
IJsgrauw:  Amandelwilg (Salix triandra)
Hengelaars grauw: Amandelwilg (Salix triandra)
Kesper:   Kaspische zandwilg (Salix acutifolia)

Samenvattend kan gesteld worden dat er een prachtig erfgoed van griendcultuur, wilgennatuur en wil-
gentaxa in de Biesbosch bewaard is gebleven. Het is een erfgoed dat ernstig bedreigd kan worden door 
eenzijdig gestelde natuurdoelen van ‘nietsdoen beheer’ en de ingrijpende projecten en plannen voor de 
veiligheid die in verband met te verwachten wateroverlast worden gerealiseerd.

In hoofdstuk 1 worden de resultaten van het historisch onderzoek gepresenteerd. Hierin werden drie 
verschillende benaderingen gehanteerd:

 � interviews met oud-griendwerkers, kooimannen, landbouwers, huidige en oud-medewerkers van 
Staatsbosbeheer en onderzoekers die in het gebied werkten

 � onderzoek van de briefwisseling van rijkslandbouwconsulent voor de griendteelt Tuinzing en ver-
koopakten griendhout, die bewaard worden in het Biesboschmuseum en beschikbaar werden ge-
steld voor onderzoek door Valentine Wikaart

 � literatuuronderzoek

Het historisch onderzoek verduidelijkte de werkwijze van de griendcultuur, welke wilgen er gekend 
waren, wat de lokale benamingen waren en waarvoor het rijsmateriaal van de grienden gebruikt werd.

Hoofdstuk 2 is de neerslag van het door ons uitgevoerde inventarisatie en karteerwerk. Per toponiem 
wordt een korte historische schetst gegeven, gevolgd door de beschrijving van de er aangetroffen wil-
gen. Het hoofdstuk sluit af met een vegetatietabel, die enkele griendtypes beschrijft. Er wordt geen uit-
voerige syntaxonomische benadering gepresenteerd. In het slothoofdstuk worden enkele bedenkingen 
bij de syntaxonomie geformuleerd.

Hoofdstuk 3 vat literatuur en terreininventarisatie samen per aangetroffen wilgentaxon. Dit geeft een 
goed beeld waar de wilgen vandaan komen, wanneer en door wie ze werden geïntroduceerd en wat de 
determinatieproblemen zijn.

Hoofdstuk 4 is een determinatiesleutel om de belangrijkste wilgen van de Biesbosch op het terrein te 
leren kennen. Dit is een eerste versie. Gebruikers die problemen ondervinden bij het gebruik van de 
sleutel worden vriendelijk verzocht deze bedenkingen door te geven aan a.zwaenepoel@wvi.be.

De sleutel zal dan verder aangepast worden en eventueel opnieuw gepresenteerd worden.

In hoofdstuk 5 komen samenvatting, discussie en suggesties voor verder onderzoek aan bod.

mailto:a.zwaenepoel@wvi.be
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Foto uit de collectie van Tuinzing, bewaard in het Biesboschmuseum (niet gedateerd of gelocaliseerd).

5.2. Autochtone wilgen?

De oudste gegevens over grienden in de Biesbosch gaan terug tot halfweg de 15de eeuw. Nadat tijdens 
de Elisabethsvloed van 1421 ongeveer het hele gebied verdronken was, slibde het gebied in de daarop-
volgende decennia geleidelijk weer op tot er eerst biezen en later terug rietgorzen verschenen. De riet-
gorzen slibden verder op en maakten het mogelijk dat er wilgen kiemden en grienden en bomen geplant 
werden. In het verslag van de onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard van 
1521-1523 (Wikaart et al. 2009) komt een melding voor van een griend dat al circa 1463 moet hebben 
bestaan. In het verslag van 1521-1523 is er op talloze plaatsen sprake van griende, grient, grienten, 
grienden, rijs, rijse, rijsen, rijswaert en sporadisch ook van wilgen poten, willige boomen, rijsboem, 
een groeten willigen boem. De wilgenbomen zijn op de dijk geplant of dienen als scheidingsboom tus-
sen bijvoorbeeld Altena en Zuid Holland. Wilgensoorten worden in dat verslag nergens vermeld, maar 
het aantal boomvormige wilgensoorten is beperkt. Het gaat daarbij hoogstwaarschijnlijk om Schiet- en 
Kraakwilg.

Zonder veel twijfel werd Schietwilg (Salix alba) in de 15de en 16de eeuw niet van heinde en ver aange-
voerd, maar werden lokale bomen gebruikt bij de griendaanleg, de dijkbeplantingen of de aanplant van 
de scheibomen. De huidige grote variatie in de Schietwilgpopulatie van de Biesbosch, het voorkomen 
van beide geslachten en de aanwezigheid van oude knotbomen en hakhout van vóór 1936 zijn aan-
wijzingen dat een belangrijk gedeelte van deze populatie autochtoon is. Schietwilg is de belangrijkste 
wilgensoort voor de hoepgrienden, van oudsher een specialiteit van de Biesbosch. Voor dat gebruik 
werden ze in de regel om de vier jaar gehakt. Vanaf 1936 verandert er aardig wat in de Biesbosch. 
Tuinzing (1938) vermeldt de invoer in Nederland van Salix x rubens variëteit caerulea in 1936 uit Long 
Ashton (Bristol, Engeland) en van enkele ‘roodsoorten’ uit de rietvlechtschool in Fayl-Billot in Frankrijk 
in 1937. Minstens van Salix x rubens variëteit caerulea weten we dat hij deze actief promootte in de 
Biesbosch. Vanaf dat moment zijn er wilgen aanwezig die potentieel kunnen inkruisen met de autoch-
tone Schietwilgpopulatie van de Biesbosch. Zo lang de hoepelgrienden (met Schietwilg als dominante 
soort) intensief beheerd worden is dat risico gering. Het vierjarige hakhout krijgt immers amper de 
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gelegenheid te bloeien en zaad te vormen. Vanaf 1962-1971 neemt de import van niet gebiedseigen 
Schietwilgen in de Biesbosch toe. Vanuit Wageningen worden klonen van over geheel Nederland naar 
de Biesbosch gebracht en daar uitgeplant in 1962 op het eilandje Cornelia in de Brabantse Biesbosch. 
Boswachter Fey en landschapsecoloog Ies Zonneveld herinneren zich onder meer de kloon Liempde, 
maar weten ook dat er veel meer cultuurvariëteiten waren. In 1971 worden verschillende waterspaar-
bekkens in de Biesbosch beplant en ook daar worden verschillende cultuurvariëteiten van Schietwilg 
aangevoerd, onder meer de klonen Liempde, Drakenburg en Belders. Deze wilgen worden niet gehakt 
en kunnen dus uitgroeien tot bloeiende en zaaddragende bomen. Tegelijk wordt de griendcultuur gro-
tendeels opgegeven en schieten de hakhoutstoven en knotbomen door tot eveneens bloeiende bomen. 
Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om zaailingen van Schietwilgen als al dan niet autochtoon 
te beschouwen. Bovendien kunnen ze vanaf dat moment niet alleen kruisen met geïmporteerde Schiet-
wilgen, maar ook met Kraakwilgen of met hun onderlinge bastaarden. De oudste stoven en knotbomen 
van Schietwilg werden met een b-code gekarteerd (grote waarschijnlijkheid autochtoon). Alle jongere 
Schietwilgen kregen een p (geplant) of ps (spontane opslag vanuit aanplant).

Ook de Kraakwilg (Salix fragilis variëteit fragilis) in de Biesbosch was in de 15de en 16de eeuw zonder 
veel twijfel een autochtone populatie. Net zoals bij de Schietwilg getuigt de huidige variatie in dit taxon, 
samen met het voorkomen van beide geslachten nog in belangrijke mate van de autochtone populatie. 
Op een ongekend ogenblik, mogelijk al in het begin van de 19de eeuw, wordt hier waarschijnlijk uit Enge-
land, een klonale Kraakwilg aangevoerd: Salix fragilis variëteit russeliana. De meeste auteurs beschou-
wen dit als een van Groot-Brittannië afkomstige wilg. Ze was er in elk geval al rond 1790 gekend. Een 
enkele auteur opperde ooit een Hollandse herkomst, maar vermoedelijk was er een naamsverwarring in 
het spel (zie Meikle 1984). Deze kraakwilg is een vrouwelijke kloon. Met deze inventarisatie konden we 
voor het eerst aantonen dat deze wilg vrij talrijk in de Biesbosch voorkomt. Op een bepaald moment, en 
we weten evenmin wanneer, doet nog een Kraakwilg zijn intrede in de Biesbosch: Salix fragilis variëteit 
furcata. Dit is een mannelijke kloon, waarvan een aantal katjes vertakken, vanwaar de naam furcata. 
Ook deze wilg werd met dit onderzoek voor het eerst aangetoond. Uit het geringe aantal exemplaren 
en de vrij jonge bomen vermoeden we dat deze kloon pas tamelijk laat in de 20ste eeuw in de Biesbosch 
ingevoerd werd. Zo lang deze drie Kraakwilgen ook weer gehakt werden, was de kans op bloei en 
zaadvorming gering en bestonden autochtone Kraakwilgen en de vermoedelijk geïmporteerde Salix 
fragilis variëteit russeliana en Salix fragilis variëteit furcata netjes naast elkaar. Vanaf het verlaten van 
de griendteelt en het doorschieten van het ‘rood’ konden de verschillende Kraakwilgen echter onderling 
gaan kruisen. Ze kunnen bovendien vlot kruisen met Schietwilg of terugkruisen met bastaarden tussen 
Schiet-) en Kraakwilg. . De oudste stoven en knotbomen van Salix fragilis variëteit fragilis werden met 
een b-code gekarteerd (grote waarschijnlijkheid autochtoon). Alle jongere Salix fragilis variëteit fragilis 
kregen een p- of ps-code en alle Salix fragilis variëteit russeliana en furcata kregen een p-code (p = 
geplant, s = spontaan).
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In april laten de autochtone Kraakwilgen in de Biesbosch zich makkelijkst karteren aan de bloeiende mannelijke 
exemplaren. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2012. 

Mannelijke Kraakwilg (var. fragilis) in het begin van de bloei, de Pannekoek, Brabantse Biesbosch. Foto Theo 
Muusse, april 2013.
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Bij de struikvormige wilgen die als griend in gebruik zijn (bindteen, vlechtteen, hoepgriend) komen er 
drie wilgensoorten in aanmerking voor een al mogelijk 15de eeuwse aanwezigheid: Bittere wilg, Katwilg 
en Amandelwilg. 

Bittere wilg (Salix purpurea subspecies lambertiana) is een van nature voorkomende (onder)soort in 
het gebied. Ook bij deze wilg treffen we nog altijd beide geslachten aan bij de griendrelicten. De kans is 
reëel dat de griend-Bittere wilgen van de Biesbosch nog een autochtone populatie zijn. Vanaf het mo-
ment van de ruilverkaveling Noordwaard en Altena-West (1968-1975) werden echter op verschillende 
plaatsen in de Biesbosch ook Bittere wilgen aangeplant met onbekende, vermoedelijk niet-autochtone 
herkomst en alleszins met duidelijk afwijkende morfologische kernmerken (grotere struiken, langere en 
bredere bladeren, aanzienlijk latere bloei). Ook bij de heraanleg van Polder Maltha tot natuurgebied 
vanaf 1993 werd datzelfde taxon aangeplant. In Polder Steenenmuur werden circa het jaar 2000 nog 
twee import Bittere wilgen aangeplant, namelijk ‘blauwe lintjes’ (Bittere wilg, Salix purpurea) en Green 
Dicks. Het zijn geen traditionele wilgen van de Biesbosch, maar respectievelijk Belgische en Engelse 
import. Op de recent ontpolderde delen van de Biesbosch kiemt zeer veel Bittere wilg. Al deze aanplant 
en de zaailingen kunnen niet meer als autochtone populatie beschouwd worden. De griend-Bittere wil-
gen kregen een b-code (grote waarschijnlijkheid autochtoon). De ruilverkaveling- en recentere aanplant 
kreeg een p-code (geplant), de zaailingen een s-code (spontaan, al dan niet vanuit aanplant). 

Katwilg is een zeer oude vlechtwilg. Meikle (1984) vermoedt dat ze wel eens door de Romeinen uit 
Siberië zou kunnen meegebracht zijn. In dat geval zou Katwilg niet eens een inheemse soort zijn, maar 
een archaeofyt (= ingeburgerd vóór 1500). Dat klinkt voor nogal wat floristen in Nederland en België 
verrassend, want onze Nederlandstalige flora’s maken daar hoegenaamd geen gewag van. Het is in 
ieder geval een feit dat de meeste van onze Katwilgen gevonden worden op plaatsen waar ze massaal 
aangeplant zijn als vlechtmateriaal en bovendien zeer vaak als (vooral vrouwelijke) kloon blijken voor 
te komen. Na het verlaten van de griendteelt, de jongste halve eeuw, hebben Katwilgen zich ook op al-
lerlei andere pioniermilieus veelvuldig uitgezaaid. In de Biesbosch is de situatie ook zeer sterk menselijk 
beïnvloed. Behalve Nederlandse Katwilgen zoals Deventer Kat, werden hier vanaf 1936 minstens ook 
Belgische (Belgische Kat van Hooymans), Franse (Franse Weda), Duitse (Koningskat en Oeverkat) en 
Poolse (Rijsenburgse kat, Groene daggelder) katwilgen aangeplant. Sinds de verwildering van de grien-
den zijn al deze katwilgen ook weer onderling gaan kruisen en uitzaaien. Geen enkele Katwilg werd als 
autochtoon aangeduid. Ze werden consequent met een p of ps gekarteerd. 
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Vrouwelijke Katwilg in de Otterpolder, Sliedrechtse Biesbosch. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.

De situatie voor Amandelwilg (Salix triandra) is al even duister. Ook dit is een zeer oude vlechtwilg, 
waarover we in het ongewisse verkeren of dit een echt inheemse soort mag genoemd worden (wat 
meestal in onze flora’s wordt aangenomen) dan wel een archaeofyt (ingeburgerd vóór 1500). Ze was in 
elk geval al in de oudheid in Zuid-Europa gekend (Theophrastus 400 v. Chr., Plinius 50 na Chr.). Zonder 
twijfel behoort ook Amandelwilg in de Biesbosch tot het oude spectrum griendwilgen en werd er zowel 
snij- als hoepgriend van gesneden. De talrijke lokale benamingen beugelgrauw, hoepgrauw, ijsgrauw, 
gele tweebast, groene tweebast, … maken duidelijk dat er een grote variatie onderscheiden werd, maar 
niemand kent de taxa nog uit elkaar. We moeten onder de benamingen evenmin klonen verwachten. De 
nagelaten briefwisseling en literatuur van Tuinzing maken duidelijk dat kleur van de twijgen en gebruik 
de namen bepaalden, maar we er absoluut geen raszuiverheid van mogen verwachten. Dat kan ook niet 
anders als we zien dat het stek van al deze taxa door elkaar geplant werden. Vermoedelijk was er ook 
geen duidelijk onderscheid in vrouwelijke of mannelijke Amandelwilgen in het gebruik in de Biesbosch. 
Door het verlaten van de griendcultuur zijn al deze Amandelwilgen ook weer gaan kruisen en uitzaaien, 
waardoor op het terrein het onderscheid in de oude benamingen nauwelijks nog te maken is. Het lijkt er 
op dat er veel minder buitenlandse introductie geweest is van Amandelwilg dan bij Katwilg. Wél werden 
selecties binnengebracht van Nederlandse Amandelwilgen. Deze kwamen echter ook van vrij dichtbij. 
Zwarte driebast is daar een mooi voorbeeld van. Dit is een selectie van Noord-Brabants materiaal. Ook 
Langbroeks grauw (Langbroek, Kromme Rijn-regio, in de provincie Utrecht) werd waarschijnlijk in de 
20ste eeuw in de Biesbosch binnengebracht. Het werd in elk geval in de verschillende saliceta aange-
plant. Op basis van deze gegevens hebben we de Amandelwilgen het voordeel van de twijfel gegund 
en zijn ze met een c gekarteerd (mogelijk autochtoon).

Bij alle overige griendwilgen in de Biesbosch, en dat zijn veruit het grootste aantal taxa, is de beoorde-
ling eenvoudiger. Er zijn al een aantal taxa die mogelijks al in de 19de eeuw werden ingevoerd zoals 
Frans geel (Salix x rubens variëteit basfordiana forma basfordiana) en Belgisch rood (Salix x rubens va-
riëteit basfordiana forma sanguinea)variëteit Bijna alle 20ste-eeuwse introducties zijn klonen van meestal 
buitenlandse wilgen, vaak doelbewust gecreëerde bastaarden. Deze werden zonder discussie als niet-
autochtoon gekarteerd en als geplant of spontaan vermeerderd vanuit aanplant aangeduid (p of ps). 
Tot dit spectrum behoren Amerikaantjes (Salix eriocephala), Berijpte wilg (Salix daphnoides), Duitse dot 
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(Salix x dasyclados variëteit angustifolia kloon Gewone kletters, kloon Kattekletters en kloon Römer), 
Kaspische zandwilg (Salix acutifolia), Kat- x Amandelwilg (Salix x mollissima kloon undulata en kloon 
behaarde twijg), Kat- x Grauwe wilg (Salix x holosericea), Salix myrsinifolia en Schmidtstam 65 (Salix 
viminalis x purpurea x triandra). 

Rest nog de beoordeling van de niet-griendwilgen. Ies Zonneveld verklaart dat er in de tijd waarin hij 
zijn onderzoek startte (kort na de Tweede Wereldoorlog) er helemaal geen Grauwe wilg of Boswilg in 
de Biesbosch voorkwam. Bij de ruilverkaveling Noordwaard en Altena-West van 1968-1967 werden 
massaal wilgen van deze groep aangeplant op verschillende plaatsen, vooral in de buurt van Polder De 
Kroon en de Zalm. In de nog duidelijk herkenbare aanplanten van die tijd vonden we Grauwe wilg, Ros-
sige wilg, Grauwe x Rossige wilg, Grauwe x Geoorde wilg, Rossige x Geoorde wilg en Bos- x Grauwe 
wilg terug. Bij de beplantingen van de spaarbekkens circa 1972-1973 werden ook nog Grauwe x Katwilg 
en Boswilg als extra taxa aangeplant. Al deze taxa kregen ruim 40 jaar de tijd om zich uit te zaaien of 
vegetatief te vermeerderen in de Biesbosch. Dat gebeurde decennia lang zeker niet massaal. Vanaf het 
moment van de recente ontpolderingen kreeg deze groep wilgen echter wél volop uitzaaigelegenheid. 
We troffen ze met vele honderden aan op de pas vergraven percelen. De hele groep van deze wilgen 
werd dan ook consequent met p (geplant), ps (spontane vermeerdering vanuit aanplant) of s (spontane 
vestiging) gekarteerd.

Het enige taxon uit deze groep dat blijkbaar helemaal niet aangeplant werd was zuivere Geoorde wilg. 
Aangetekend moet worden dat een estuariumgebied geen specifiek milieu is voor de Geoorde wilg. Het 
is eerder een soort van veenbodems en arme natte of vochtige zandgronden. We troffen twee exempla-
ren aan (Laarzenpad Polder Hardenhoek en Kleine Nieuwe Dombos) . Deze werden met een b aange-
duid (met grote mate van waarschijnlijkheid autochtoon). Op De Dood (Brabantse Biesbosch) staat één 
relatief oud exemplaar van een Boswilg, met een stamomtrek van circa 2 meter. Dit is een exemplaar 
dat wellicht net oud genoeg is om van vóór de aanplantperiode te dateren. We karteerden het met een 
c (mogelijk autochtoon). Boswilg is een typische pionier, die met het droger worden van de Biesbosch 
steeds meer kiemmogelijkheden heeft gekregen.

Bij de recente ontpolderingen werden ook nog diverse kiemplanten aangetroffen van nog niet hierboven 
vermelde spontane kruisingen. Regelmatig troffen we de kruising van Kat- en Bittere wilg aan (Salix x 
rubra). Enkele keren vonden we ook kiemplanten of jonge opslag van de kruising tussen Kat- en Bos-
wilg (Salix x smithiana). Aangezien er zowel over de ene als de andere ouder onduidelijkheid heerst 
over de herkomst, kregen ook deze zaailingen een s-aanduiding (spontane kieming, geen enkele ga-
rantie op autochtone herkomst). 

Verder werden nog enkel sierwilgen aangetroffen zoals één exemplaar Treurwilg (Salix sepulcralis vari-
eteit chrysocoma) bij een afgebroken boerderij en twee aangeplante en ook talrijke uitgezaaide exem-
plaren Krulwilg (Salix babylonica variëteit Pekinensis cultivar tortuosa) in het recent ontpolderde gebied. 
Rond een spaarbekken werd ook nog een aangeplante Grijze wilg (Salix elaeagnos) aangetroffen. Ook 
dit is import van uitheems plantgoed. Deze wilgen werden met p en ps gekarteerd.

5.3. De Biesbosch, een ‘oerbos’?

Een recente publicatie over de Biesbosch: “Het nieuwe Biesboschbos: van griend naar wentelwilgen en 
getijmoeras” (Bijlsma et al. 2011) opent met de zin: “Wij moeten ons beeld herzien van de uitgestrekte, 
vaak als monotoon beschouwde wilgenbossen van de Biesbosch. In de afgelopen decennia heeft zich 
hier een groot aaneengesloten oerbos met veel variatie ontwikkeld.” Ook in de rest van de publicatie 
worden woorden en uitdrukkingen als ‘jungle’, ‘bosreservaat’, ‘ontoegankelijke wildernis’, ‘ooibos’ en 
‘meest natuurlijke bossen van Nederland’ frequent gebruikt. 

Het is duidelijk dat de factor belevingswaarde bij de keuze voor deze terminologie een heel sterke rol 
speelt. Wat de ‘ontoegankelijke wildernis’ betreft, kunnen we ons trouwens na deze verre van gerieflijke 
kartering min of meer vinden in de woorden van deze auteurs. De overige termen dienen ons inziens 
toch enigszins genuanceerd te worden en misschien ook wat teruggeschroefd.
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Al heel snel werden we bij de wilgenkartering van de Biesbosch geconfronteerd met allerlei voormalige 
antropogene structuren zoals kaden, stormranden, griendketen, leigreppels, vletsloten, griendpaadjes, 
duikerputten en rabatstructuren.

Geleidelijk viel ons ook de grote variatie aan struik- en boomstructuren op: laag hakhout, kniestoven, 
hogere knotbomen, doorgeschoten hakhout, doorgeschoten knotbomen, niet geknotte bomen, stru-
weelstructuren aan de rand van rietveldjes, struwelen in rietveldjes, … bij nader toezien en met de 
ondertussen verworven inzichten in de tradities en kennis van de literatuur van de griendcultuur blijken 
deze structuren te herleiden tot (verlaten) hoepgrienden, bandgrienden, stormranden, niet meer ge-
hakte laatste inteuling, …    

Bij nog iets meer inzoomen in de soortensamenstelling van de struiken en bomen van de Biesbosch 
bleek dat de dominante soort weliswaar de inheemse en wellicht zelfs autochtone Schietwilg is, maar 
daarnaast konden ruim 50 wilgentaxa herkend worden, waarvan een flink aandeel zelfs van buiten-
landse herkomst. In deze context is het wat vreemd om het begrip ‘oerbos’ te hanteren. 

De vegetatieopnamen van specifieke stukken waar bind- of hakgriendaanplanten nog goed herkenbaar 
zijn, bevestigen dat beeld (zie 2.3 vegetatietabel). 

Behalve de wilgen blijkt ook dat zeer grote oppervlakten van de kruidlaag in de Biesbosch worden gedo-
mineerd door kruidensoorten die niet thuis horen in het estuariummilieu van de Lage Landen en deels 
zelfs als exoot bestempeld moeten worden, zoals twee soorten guldenroede, Reuzenbalsemien, Oranje 
springzaad en Grote brandnetel. Karakteristieke vegetaties met Rivierkruiskruid, Moerasmelkdistel,…..
lijken voornamelijk nog langs de waterlijnen een refugium te hebben. Vegetaties met Spindotters gaan in 
oppervlakte achteruit. Ook gunstige nieuwkomers zijn te melden als Steenbreekvaren, Trosbes, Slanke 
zegge en Goudveil. Mogelijk is Trosbes al lang in de Biesbos, maar niet herkend, Goudveil is inmiddels 
weer verdwenen.

Helemaal specialistisch wordt het als we ons zover gaan inwerken om ook het geslacht van die wilgen te 
gaan bepalen. Op dat moment worden we geconfronteerd met een hele reeks klonen, waarvan blijkbaar 
alleen vrouwelijke of alleen mannelijke exemplaren voorkomen. Met andere woorden, hier ontbreken 
natuurlijke populaties van die soorten, of correcter uitgedrukt taxa, maar staan een massa verwilderde 
exemplaren van door de mens aangeplante griendwilgen.

Dat patroon wordt natuurlijk geleidelijk aan vager, door enkele decennia verwildering. Toch kan met 
een eenvoudige uitleg, gedurende enkele uren rondvaren of -lopen in de Biesbosch, elke niet met de 
Biesbosch vertrouwde bezoeker dit soort dingen opnieuw leren zien. Een beetje geoefende landschaps-
kenner of plantkundig georiënteerde bioloog zal dit patroon nog decennialang en waarschijnlijk zelfs 
eeuwenlang kunnen blijven zien.

De conclusie is duidelijk. De Biesbosch is helemaal geen oerbos. De Biesbosch is wél een behoorlijk 
ontoegankelijk wilgenbos, vol met referenties naar een nog nabij verleden van ongeveer 500 jaar riet- 
en griendcultuur. De Biesbosch is daarom niet minder aantrekkelijk. De verwildering heeft bijvoorbeeld 
voor een enorme toename van fauna geleid. Bevers, visarenden en zeearenden voelen zich in de 
Biesbosch duidelijk thuis. Op botanisch vlak kan het misschien wél aantrekkelijker, hoewel het verwil-
deringsaspect natuurlijk ook zijn boeiende kanten heeft. De Biesbosch heeft het voordeel boven andere 
voormalige griendgebieden dat zijn belangrijkste cultuursoort, de Schietwilg, ook de dominante soort 
was van het oerbos dat hier ooit voorkwam. Verwildering leidt hier inderdaad tot een bostype dat weer 
meer op een oerbos gaat lijken, al is het nog lang niet zo ver en zullen er waarschijnlijk nog lange tijd 
duidelijke sporen waarneembaar blijven die aan bijna 500 jaar griendverleden zullen herinneren. De 
Biesbosch is bovendien nog volop in een overgangsproces van sterk getijdenestuarium naar zeer zwak 
tot ontbrekend getijdegebied. In deze transitie wordt ook het gunstige milieu geschapen voor massale 
vestiging van exoten. Daarnaast moet nog gewezen worden op de vele aanplantstroken verspreid in 
de Biesbosch met o.a. Es, Spaanse aak, Zwarte els, Gewone esdoorn, Zomereik, Grauwe abeel, Ca-
nadapopulier e.a. Inmiddels hebben vele van deze bomen vrucht gezet en zaaien zich uit. Op diverse 
plaatsen is al langer geleden Zwarte populier aangeplant, in ieder geval vanaf de jaren ’60, maar waar-
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schijnlijk al eerder. Er staan inmiddels verscheidene grote monumentale exemplaren met stamomtrek 
tot meer dan 4,5 meter. Ze staan als lekkernij op het menu van de Bever, die ze compleet ringen. Hier 
en daar worden de stammen met gaas afgeschermd. 

In paragraaf 5.4., een vergelijking tussen de Biesbosch en een ander verwilderd voormalig griendge-
bied, wordt deze discussie nog wat verder gezet.

5.4. Een vergelijking tussen twee belangrijke griendcentra: de 
Biesbosch in Nederland en de streek van Bornem in Vlaanderen 
(België)

Bij de eerste kennismaking met de Biesbosch, in het begin van deze wilgenkartering, stonden de au-
teurs van dit rapport voor een aantal verrassingen. Meest verbazend was de dominantie van Schietwilg 
in alle griendrelicten van de Biesbosch. 

De auteurs hadden ruimschootse ervaringen met de kartering van de binnen- en buitendijkse grien-
den langs de Schelde in Vlaanderen, meer bepaald langs de oevers van de Schelde in de provincies 
Antwerpen en Oost-Vlaanderen (zie  Zwaenepoel 2002). Dat gebied heeft een vrij analoge achtergrond 
als de Biesbosch. Het was het belangrijkste griendgebied van Vlaanderen tot plastic, pitriet en andere 
moderne vlecht- en verpakkingsmiddelen de griendnijverheid de das omdeden. Sindsdien verwilder-
den de griendwilgen tot het huidige uitzicht. Dat verwilderde griend oogt echter amper een bos. De 
belangrijkste griendsoorten in Bornem, het centrum van de mandenmakerij langs de Schelde, beston-
den uit struikvormige wilgen zoals Katwilg (Salix viminalis), Duitse dot (Salix x dasyclados) en Kat- x 
Amandelwilg (Salix x mollissima). Vijftig jaar verwildering van die grienden leidde eerder tot een hoog 
opgaand struweel dan tot een echt bos. De meeste van die verwilderde griendstruiken halen vier tot 
vijf m hoogte. Alleen Duitse dot haalt zo’n zes m. Slechts sporadisch komen daarin bomen voor. Meest 
opvallend zijn solitaire Kraakwilgen (Salix fragilis variëteit fragilis) dicht bij de waterlijn van de Schelde 
en verspreid tussen het struweel bomen van Salix x rubens variëteit basfordiana, een wilg die ook in de 
Biesbosch bekend is als Belgisch rood of Frans geel. Soms zijn er grotere vlekken Schietwilg en daarbij 
valt meestal een lineair patroon op, dat de beplanting van voormalige zomerdijkjes in de buitendijkse 
schorren verraadt. Nergens echter is er een beeld van een bos met dominante Schietwilg.
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De verwilderde buitendijkse grienden van de Schelde in de streek van Temse en Bornem zijn niet door bomen 
gedomineerd, maar vooral door struikvormige wilgen, zoals Duitse dot, Katwilg en Kat x Amandelwilg. Op de foto 
Duitse dot kloon Gewone kletters, buitendijks. Foto Arnout  Zwaenepoel, maart 2012.

Het duurde een tijdje voor we in de Biesbosch te horen kregen dat die Schietwilgen, lokaal bekend als 
‘rood’ de dominante soort in de Biesboschgrienden waren, omdat de hoepelproductie het belangrijkste 
product van die grienden was. Meer zelfs, ze waren niet alleen het belangrijkste product, ze waren ook 
exclusief, omdat men vroeger aan de hand van de specifieke tonnetjes met wilgenhoepels een vorm 
van zekerheid had dat men Nederlandse haring kocht.

In Bornem werden helemaal geen hoepels gemaakt. Het belangrijkste product van de grienden, ter 
plaatse ‘wijmenbossen’ genoemd, waren vlechtwissen om manden en allerlei ander vlechtwerk te ma-
ken. De grofste soorten, die buitendijks gekweekt werden konden ook wel dienen voor bonenstaken, 
poten van zetels of zinkstukken. Schietwilg werd in Bornem helemaal niet gebruikt als griendwilg, even-
min als Kraakwilg.

Het verwilderingsbeeld van die twee verwilderde griendlocaties oogt volledig anders. Ook in Bornem 
sprak men op een bepaald moment op het einde van de jaren ’90 van een ‘oerbos’, toen het Agentschap 
voor Natuur en Bos of Natuurpunt vzw deze verwilderde grienden geleidelijk aan in beheer namen als 
natuurgebied. Ook hier speelde de belevingswaarde van het doorploeteren van getijgeulen en warrig 
groeiende wilgen een belangrijke rol bij het gebruik van de term ‘oerbos’. Dit ‘oerbos’ was echter een 
struweel en geen bos van opgaande bomen; een groot verschil met het beeld in de Biesbosch. 
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Bomen zijn in de verwilderde buitendijkse grienden van Bornem aan de Schelde eerder zeldzaam. De griendwilg 
Salix x rubens variëteit basfordiana of de Kraakwilg Salix fragilis variëteit fragilis staan her en der verspreid in de 
verwilderde rietgorzen of de wilgenstruwelen. Foto Arnout  Zwaenepoel, maart 2012.

Vanaf 1997 begonnen de auteurs van dit rapport het ‘wijmenbos’ van de Schelde te karteren en ze kwa-
men tot dezelfde verbazende ontdekking als nu in de Biesbosch, namelijk dat de helft van de aangetrof-
fen wilgen niet in de Belgische flora waren opgenomen en er dus ook niet mee konden gedetermineerd 
worden. Er waren interviews met de laatste ‘wijmentelers’ nodig, samen met het opkweken van het 
vegetatieve materiaal tot het bloeide, om geleidelijk aan een spectrum van zo’n 30 à 40 wilgen te ont-
dekken. Die ontdekking deed meteen veel vragen rijzen bij het gebruik van het begrip ‘oerbos’. ‘Ontdek-
king’ is trouwens een verkeerd woordgebruik. ‘Herontdekking’ klinkt veel correcter, want geleidelijk aan 
herontdekten we de 19de-eeuwse Belgische en internationale literatuur. Op dat moment waren al die wil-
gentaxa wél gekend. Ook in de herbaria van de Universiteit Gent en de Nationale Plantentuin van Meise 
zijn ze talrijk aanwezig met vooral veel 19de-eeuwse exemplaren. Op die manier werden Amerikaantjes, 
Duits rood, Oostenrijks grauw, Kaspische zandwilg, Frans geel, … weer vertrouwde namen, die in de 
Biesbosch goed van pas kwamen.

Dat compleet verschillende uitzicht van twee verwilderde griendcomplexen maakt vooral duidelijk dat 
het in de eerste plaats de mens is die het beeld van die verwildering bepaalde. In Bornem aan de 
Schelde bepaalt het mandenmakersspectrum het huidige uitzicht van het wilgenstruweel met daarin 
spaarzaam verspreid enkele bomen. In de Biesbosch zijn het de zeer dicht geplante Schietwilgstekken 
die er het uitzicht van de aanwezige wilgenbossen bepalen.

Hoe lang dat verschillend beeld van beide gebieden zal blijven bestaan, is niet duidelijk. Aan de Schelde 
is er in ieder geval nog geen sprake van dat Schietwilg zo maar de nieuwe dominant aan het worden 
is. In de Biesbosch leveren bosreservaten het beeld op dat het Schietwilgenbos hier en daar aan het 
openvallen is waarbij de open ruimte niet onmiddellijk weer ingenomen wordt door houtige soorten. Het 
blijft voorlopig koffiedik kijken wat het toekomstige beeld van beide gebieden zal zijn.



369w v i  |  a p r  ' 1 4  |  w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h

Binnendijks perceel Belgisch rood (Salix x rubens variëteit basfordiana forma basfordiana) in Weert aan de 
Schelde. Foto Arnout  Zwaenepoel, 1998.

5.5. Syntaxonomie van verwilderde grienden of wilgenvloedbossen?

Zonneveld besteed in verschillende publicaties veel aandacht aan de syntaxonomie van de wilgenve-
getaties in de Biesbosch. In 1952 al beschrijft hij het Wilgen-Peppelenbos SalicetoPopuletum van de 
Biesbosch, waar hij wilgensoorten (zonder ze met naam te noemen) en Stijf barbarakruid als kentaxa 
aanhaalt . De syntaxa worden vaak heel erg in detail behandeld (subassociatieniveau). Interessant is de 
vermelding van een wilgenbos in de Biesbosch dat minder door de mens zou beïnvloed zijn. Zonneveld 
noemt het ‘komvloedbos’ en het zou voorkomen op een bodempeil van omstreeks 40 à 30 cm . Bittere 
wilg is daar volgens Zonneveld de enige wilg die het tot ‘bosvorming’ kan brengen. Hier hoort de op-
merking bij dat Bittere wilg natuurlijk geen echt ‘bos’ kan vormen, want het blijft een relatief laag struikje. 
Zonnevelds aanduiding “modderwildernis’, waardoor men zich met grote moeite van stronk op stronk 
klimmend een weg kan banen” is echter een typerende beschrijving, waarop ook latere onderzoekers 
en auteurs zich baseren om van een ‘rimboe’ (Bakker 1962) of ‘oerbos’ (Bijlsma et al. 2011) te gewagen.
Zonneveld (2000) gaat er van uit dat de griendcultuur uitsluitend gebruik maakte van de lokale houtsoor-
ten uit het Salicion, het natuurlijke zachthoutooibos. Op p 93 beschrijft hij letterlijk: “In de ouderwetse 
hakgrienden met een hakomloop van 3 à 5 jaar bevinden zich diverse lokale variëteiten van de volgende 
soorten: Salix alba (Schietwilg, o.a. lokaal ‘Rood’), Salix fragilis (Kraakwilg, lokaal o.a. ‘Belgisch geel’). 
Deze zijn van nature middelgrote bomen tot meer dan 25 meter hoog en maken in de vorm van gehakte 
wilgen ‘stoelen’, de hoofdmassa uit van de hakgrienden van het getijdengebied.” Zonneveld zag er dan 
ook geen problemen in de wilgen als de kentaxa van zijn wilgenassociaties te beschouwen. Pas bij de 
verdere onderverdeling van de associaties gebruikt Zonneveld (2000) de soorten van de kruidlaag.

In dit rapport zagen we ruimschoots dat dat lokale karakter van veel wilgentaxa in de Biesbosch met een 
stevige korrel zout moet worden genomen. Voor de Schietwilg, Kraakwilg en Bittere wilg is dat vermoe-
delijk wel correct (zie 5.2). Voor veel andere taxa is dat veel minder het geval. Katwilg en Amandelwilg 
zijn al eeuwenlang in cultuur in de lage landen, maar mogelijk zijn het archaeofyten, die aangeplant wer-
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den als vlechtwilgen en niet eens inheemse taxa. Vermoedelijk al in de 17de eeuw introduceerden we, 
wellicht uit de Balkan Salix alba vitellina. Vermoedelijk in de 19de eeuw introduceerden we Salix fragilis 
variëteit russeliana. In de 20ste eeuw deden Duitse dot, Salix alba variëteit caerulea, tal van uitheemse 
Katwilgvariëteiten, Salix x mollissima, Schmidtstam 65 en Amerikaantje hun intrede. Eén van de twee 
door Zonneveld zelf geciteerde soorten is trouwens zoals de naam zelf al indiceert niet uit de Biesbosch 
zelf afkomstig, maar uit Frankrijk en België geïmporteerd. Bovendien is het een door de mens gemaakte 
cultuurvariëteit (Salix x rubens variëteit basfordiana forma basfordiana) en geen kloon van een wilde 
Kraakwilg. Dat bemoeilijkt uiteraard het gebruik van dergelijke taxa als kentaxa, want het gaat hier dui-
delijk niet meer om een zuivere wilde of zelfs maar spontane vegetatie.

Bijkerk et al. (1995) omzeilen in hun kartering van de Biesbosch het probleem van de wilgensoorten als 
kentaxa grotendeels: “Hoewel er geen eenduidige indeling bestaat van het Salicion albae (vgl. Oberdor
fer 1992) kan de gemeenschap gezien zijn structuur en samenstelling , grotendeels in de associatie van 
Schietwilg (Salicetum albofragilis, Westhoff & Den Held 1969, syn. Salicetum albae, Isler 1926, Van der 
Werf 1991) geplaatst worden.” Na dit handige maneuver om niets te hoeven zeggen over kentaxa van 
klasse, orde, verbond of associatie gaan ze meteen over tot een onderverdeling in ‘vormen’, gebaseerd 
op soorten uit de kruidlaag. Deze ‘vormen’ zijn ‘varianten binnen subassociaties’. 

Ook Hommel et al. (1999) beschrijven de syntaxonomie van de wilgenbossen van Nederland in detail. 
Als kensoorten voor klasse, orde, verbond en associaties worden uitsluitend wilgen en Zwarte populier 
gebruikt, meer bepaald Schietwilg, Katwilg, Kraakwilg, Bittere wilg, Amandelwilg, Zwarte populier en 
Duitse dot. 

Het zeer recente artikel van Haveman et al. (2013) in Stratiotes 45 (Ecologie, verspreiding en syn-
taxonomie van Nederlandse struwelen I. Het Salicetum capreae) gebruikt ook weer uitsluitend een 
wilg, meer bepaald Boswilg (Salix caprea) als associatiekensoort. Van deze associatie kan wél gezegd 
worden dat de kensoort inheems is en niet geplant, wat een belangrijk verschil is met de griendbossen.
De eerste auteur van dit rapport deed herhaaldelijk pogingen om de griendwilgenbossen van de Schel-
de in Belgisch Vlaanderen te determineren aan de hand van de Nederlandse syntaxonomie en stootte 
daarbij op onoverkomelijke hindernissen. Het gebruik van de wilgentaxa als kensoorten was het voor-
naamste probleem. In 5.3 maakten we reeds duidelijk dat we de Biesbosch moeilijk kunnen beschou-
wen als een oerbos, maar veeleer als een geplante en verwilderde griendenplantage. We maakten in 
5.4 al duidelijk dat de ‘Belgische wijmenbossen’ vooral de mandemakerij van vlechtmateriaal moesten 
voorzien, terwijl de Biesbosch vooral de hoepelmakerij ondersteunde. Die doelstellingen bepaalden in 
beide gevallen dat de hele struik- en boomlaag zeer zwaar door de mens gestuurd is. Zonneveld (2000) 
heeft meer dan waarschijnlijk gelijk als hij stelt dat Schietwilg de belangrijkste soort van de natuurlijke 
zachthoutooibossen was. Stellen dat de verwilderde grienden daar heel sterk op lijken is al minder van-
zelfsprekend. Hoe groot de invloed is van zeer dicht geplante Schietwilgen op de vestiging van andere 
wilgensoorten of andere boomsoorten bijvoorbeeld is helemaal niet zo duidelijk. De huidige spontane 
ontwikkelingen zijn evenmin verduidelijkend op dat vlak. Langs tal van zijrivieren van de Schelde in Bel-
gisch Vlaanderen, met de Durme als sprekend voorbeeld, zijn wilgenbossen opgeslaan, die helemaal 
het karakter hebben van de aanplanten langs de Schelde. Vegetatieve opslag van Duitse dot, Salix x 
mollissima en Katwilg overheersen in die hoge struwelen, maar de boomvormige soorten ontbreken 
grotendeels en lijken zich ook 50, 60, 70 jaar later nog steeds niet te vestigen. Dat in de Biesbosch nu 
Schietwilg (nog altijd) zwaar dominant is, is evenzeer vooral een gevolg van de verwildering van de ge-
plante grienden. In de verwilderde bandgrienden bij de rietgorzen, zijn de geplante soorten echter nog 
makkelijk herkenbaar en vaak nog dominant, zonder dat Schietwilg hier de rol van dominant overneemt.

De toepassing van geplante struik- en boomsoorten als kentaxa zorgde ook in de syntaxonomie van 
andere bostypes al onnoemelijk vaak voor wetenschappelijke twisten over de benoeming van de bosty-
pes. Meer recente benaderingen, zoals die van Cornelis et al. (2009). ‘Bosplantengemeenschappen in 
Vlaanderen. Een typologie van bossen gebaseerd op de kruidlaag’ stappen dan ook af van het gebruik 
van die geplante soorten en gebruiken nog uitsluitend de kruidlaag om soorten te benoemen als ken-
taxa.
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Een analoge aanpak van de wilgenvloedbossen in Nederland, bij voorkeur samen met de wilgenvloed-
bossen van de omgevende landen, lijkt aangewezen om de typologie van de wilgenvloedbossen in een 
nieuw licht te bekijken.

Om hierboven vermelde redenen zagen wij voorlopig dan ook af om onze vegetatietabel (zie 2.3) syn-
taxonomisch te becommentariëren.  

5.6. Verslag van een oriënterend wilgenonderzoek in de 
binnendijkse polders Bolgerijen en Autena en vergelijking met 
de buitendijkse grienden van de Biesbosch

Op 8 mei 2013 brachten we op uitnodiging van de beheerders (Stichting Het Utrechts Landschap) ook 
een bezoek aan de Polders Bolgerijen en Autena in de Vijfheerenlanden, ten zuidwesten en ten zuid-
oosten van de stad Vianen, in de provincie Utrecht. Samen met Markus Feijen, de opsteller van het 
beheerplan (Feijen 2011), doorkruisten we een hele dag de grienden met als doel een eerste indruk te 
krijgen van de variatie aan wilgensoorten die in dit oude griendcomplex voorkomen.

Achtereenvolgens werden het demonstratie-griendperceel, de griendrelicten van Polder Bolgerijen en 
de griendrelicten van Polder Autena bekeken. Hieronder volgt een eerste overzicht van de wilgendeter-
minaties. Dit is zeker nog geen volledige lijst, maar het geeft wél een goed beeld van de belangrijkste 
voorkomende wilgen. 

Daarna volgen enkele conclusies en aanbevelingen tot verder onderzoek.

Dit summiere eerste onderzoek van deze binnendijkse grienden is ook interessant om te vergelijken met 
de buitendijkse grienden van de Biesbosch. Naast overeenkomsten zijn er ook duidelijke verschillen.

Nog onderhouden en pas bijgeteuld griend in Polder Bolgerijen. Foto Arnout  Zwaenepoel, 8 mei 2013.



372 w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h  |  a p r  ' 1 4  |  w v i

 J Het demonstratie-griendperceel

In de Polder Bolgerijen ligt een demonstratie-griendperceel waar 13 plantvakken beplant werden met 
wilgen, als representatieve voorbeelden voor zowel hak- als snijgriend. De benamingen zijn nog niet ter 
plaatse aangebracht, maar het is wel degelijk de bedoeling dat in de toekomst te doen, om botanisch 
geïnteresseerde bezoekers een idee te geven van de wilgenvariatie. In het beheerplan (Feijen 2011) is 
wél een lijst opgenomen van de aangeplante taxa. De lijst werd kritisch nagekeken op het terrein en de 
benamingen werden waar nodig bijgesteld. Volgende taxa werden aangetroffen. Ze worden genummerd 
in de volgorde waarin ze geplant staan.

 � Belgisch rood (Salix x rubens variëteit basfordiana forma sanguinea).  Deze wilg is een typische 
snijteen, die internationaal een grote populariteit genoot als mandenmakerswilg (vlechtteen), als 
bindwilg voor groenten, om rozen en druivelaars mee op te binden of om gevlochten hagen mee 
te binden. Belgisch rood is een kruising tussen de Schietwilgvariëteit Salix alba var. vitellina en 
een Kraakwilg (Salix fragilis). Van deze kruising zijn zowel mannelijke als vrouwelijke exemplaren 
bekend. Het gaat dus niet om één enkele genetische kloon, maar de variëteit werd verschillende 
keren bewust gecreëerd.  De verschillende stammen kregen meestal een nummer als toevoeging.

 � Frans geel (Salix x rubens variëteit basfordiana forma basfordiana). Deze wilg is zeer nauw ver-
want met de vorige. Ze is eveneens een kruising van de Schietwilg Salix alba var. vitellina en een 
Kraakwilg. Alleen de forma-benaming is anders. Qua kleur blijft deze wilg geeloranje, maar niet 
rood, noch aan de toppen, noch over grotere lengte van de jonge twijg. Deze variëteit is ouder 
dan Belgisch Rood en werd in Nederland vanaf de 20ste eeuw vrij systematisch vervangen door 
Belgisch rood. Het gebruik is identiek.

 � Zwarte driebast is een specifieke vrouwelijke kloon van de Amandelwilg (Salix triandra). Het is 
een 20ste-eeuwse cultivar, die sterk gepromoot werd in Nederland en er dan ook vrij verspreid 
voorkomt. Zwarte driebast is vooral herkenbaar aan de donker bruinzwarte twijgen, de vrouwe-
lijke katjes en de mooi verticaal uitgroeiende, onvertakte jonge twijgen. Deze wilg werd vooral als 
vlechtteen en bindwilg gebruikt. Het plantvak in het demonstratiegriend is niet zuiver. Er staat ook 
heel wat Katwilg (Salix viminalis) in hetzelfde vak.  Deze kan beter verwijderd worden om verwar-
ring te voorkomen.

 � In dit plantvak staan diverse variëteiten, zowel mannelijk als vrouwelijk ‘grauw’ geplant. ‘Grauw’ 
is een benaming die Nederlandse griendwerkers gaven aan zowel Amandelwilg (Salix triandra) 
als Katwilg (Salix viminalis), ter onderscheid met ‘rood’ waarmee ze dan Schietwilg (Salix alba), 
Kraakwilg (Salix fragilis) en de kruising tussen deze beiden (Salix x rubens) bedoelden. De bota-
nische benaming Grauwe wilg heeft niets met het ‘grauw’ van de griendwerkers te maken, maar 
slaat op Salix cinerea, een wilg die overal in Nederland spontaan voorkomt, maar die geen toepas-
sing kende als vlechtteen, bindwilg of hoepwilg . 

 � De wilgen in dit plantvak konden nog niet op naam gebracht worden, omdat ze pas vanuit stek 
opnieuw aangeplant waren en op dit moment nog geen blaadjes of katjes vertoonden. 

 � In dit plantvak is zogenaamd ‘rood’ geplant. Dit is de klassieke benaming van de Nederlandse 
griendwerkers voor zowel Schietwilg (Salix alba), Kraakwilg (Salix fragilis) als de kruising tussen 
deze beide (Salix x rubens) die als hoepgriend gebruikt werden.

 � De wilgen in dit plantvak konden nog niet op naam gebracht worden, omdat ze pas vanuit stek 
opnieuw aangeplant waren en op dit moment nog geen blaadjes of katjes vertoonden. 

 � In dit plantvak is vrouwelijke Katwilg (Salix viminalis) geplant. Katwilg is één van de ‘grauw’-soor-
ten. Tot de 19de eeuw gebruikte men zowel mannelijke als vrouwelijke klonen van deze wilg. Vanaf 
de tweede helft van de 19de eeuw werden in Vlaanderen nog bijna uitsluitend vrouwelijke klonen 
van Katwilg gebruikt, omdat deze superieur bleken aan de mannelijke klonen, vooral wat buig-
zaamheid betreft. In Nederland werd minder streng op deze wilg geselecteerd, ondanks verwoede 
pogingen van de Nederlandse rijksgriendenconsulent Tuinzing, die in de eerste helft van de 20ste 
eeuw een sterk pleidooi hield voor meer selectie op zuivere klonen.

 � De wilg in dit plantvak is niet erg relevant voor de Nederlandse grienden. Het is vermoedelijk een 
vrouwelijke kloon van Salix phyllicifolia, een geïntroduceerde wilg, die noch in het verleden, noch 
heden als griendwilg in Nederland gebruikelijk was en er ook niet van nature voorkomt. De deter-
minatie vergt controle, want de blaadjes waren nog erg jong op het moment van de bemonstering. 
De benaming ‘Ravensburger’, die in het beheerplan bij deze wilg opgegeven staat is een duistere 
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benaming die we niet konden koppelen aan één of andere bekende variëteit. Deze wilg kan beter 
uit het demonstratiegriend verwijderd worden wegens niet relevant.

 � In dit plantvak is Berijpte wilg (Salix daphnoides) aangeplant. Er bestaat nogal wat verwarring over 
deze wilg. Ze wordt zeer vaak met de Kaspische zandwilg (Salix acutifolia) verward. Dat blijkt ook 
in verschillende Nederlandse saliceta het geval, waarschijnlijk omdat de verschillende wilgende-
monstratievelden niet geheel onafhankelijk van elkaar ontstaan zijn. Deze wilg is weinig relevant 
voor de traditionele grienden van Nederland, maar de mooi paars gekleurde en enigszins berijpte 
twijgen zijn tegenwoordig wél zeer in trek voor ongeschild vlechtwerk, waarbij de kleur belangrijk 
is. 

 � Dit plantvak was te jong voor een goede determinatie, maar de korte lijstjes op de ontschorste 
twijgen wijzen wellicht op een Katwilg (Salix viminalis) gekruist met een Grauwe wilg (Salix cine
rea). De kruising heet Salix x holosericea en deze komt in elk geval talrijk voor in de grienden van 
Bolgerijen en Autena. 

 � In dit plantvak is opnieuw Zwarte driebast geplant (zie plantvak 3), maar ook hier staat heel wat 
Katwilg tussen de Zwarte driebast.

 � In dit plantvak is Grauwe wilg (Salix cinerea) geplant. Zoals hierboven al beschreven is dit geen 
traditionele griendwilg en mag ze niet verward worden met het ‘grauw’ van de griendwerkers.

Buiten de plantvakken komen naast het pad nog twee struikjes voor van een bijzondere vlechtwilg, na-
melijk een drievoudige bastaard tussen Katwilg (Salix viminalis), Bittere wilg (Salix purpurea) en Aman-
delwilg (Salix x triandra). Deze wilg werd in Silezië ‘gemaakt’ door de wilgenveredelaar Hugo Schmidt 
en circa halfweg de 20ste eeuw frequent in Nederland aanbevolen als ‘Schmidtstam 65’. In de Biesbosch 
komt deze wilg zeer frequent voor. In Bolgerijen-Autena klaarblijkelijk niet.

 J Polder Bolgerijen

Na het ochtendbezoek aan het demonstratiegriendveldje werd de rest van de voormiddag een bezoek 
gebracht aan de grienden van Polder Bolgerijen. Markus Feijen leidde ons zowel langs recente en on-
derhouden als langs oude en verwilderde grienden. Daarbij werden 12 verschillende wilgentaxa aange-
troffen, die we hieronder kort becommentariëren.

 � Katwilg (Salix viminalis) bleek samen het tweede taxon zeer algemeen in zowel de oude, ver-
wilderde als de recente, onderhouden grienden. Katwilg is één van de ‘grauw’-soorten van de 
griendwerkers. Volgens het beheerplan wordt er tegenwoordig alleen nog ingeboet met ‘grauw ‘ 
en dit verklaart wellicht de huidige abundantie van deze wilg. Katwilg is in hoofdzaak een snijteen-
soort die als vlecht- of als bindteen gebruikt wordt. Eerder zeldzaam worden ook hakgrienden van 
Katwilg aangelegd die dan als hoepgriend kunnen gebruikt worden. In de grienden van Bolgerijen 
komen beide geslachten Katwilg talrijk voor, met toch een licht overwicht aan vrouwelijke exem-
plaren. Meestal staan beide geslachten gewoon door elkaar, samen met Amandelwilg, de tweede 
belangrijke ‘grauw’-soort. Als de grienden zuiver zijn, dan overweegt vrouwelijk Katwilg.

 � Amandelwilg is de tweede algemeenste griendsoort van Bolgerijen, ook weer zowel in de oude, 
verwilderde als de recente, onderhouden grienden. Beide geslachten komen frequent voor. Er is 
geen duidelijk overwicht van één van beide en er werden geen bestanden aangetroffen waar uit-
sluitend één geslacht voorkwam.

 � Zwarte driebast is een specifieke vrouwelijke kloon van Amandelwilg, die recenter is dan de tradi-
tionele variëteiten. Ze komt verspreid voor tussen de andere ‘grauw’-soorten.

 � Schietwilg (Salix alba) is de belangrijkste hakgriendsoort van Bolgerijen en meteen ook de belang-
rijkste ‘rood’-soort van de griendwerkers. Deze wilg werd voornamelijk als hoepgriend gekweekt. 
In de Biesbosch is het de belangrijkste wilgensoort. In Bolgerijen moet ze de duimen leggen voor 
de grauwsoorten, maar dat is mogelijk een effect van het recent nog uitsluitend inboeten met 
‘grauw’.

 � Tussen de Schietwilgen staat regelmatig een kruising tussen Schiet- en Kraakwilg (Salix x ru
bens). Deze kruising is heel vaak spontaan ontstaan en de griendwerkers maakten geen onder-
scheid tussen Schietwilg en deze kruising. Ze werden meestal samen aangeplant en verwerkt als 
‘rood’ voor de hoepelmakerij. 
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 � Duitse dot (Salix x dasyclados) is een drievoudige bastaard, tussen Katwilg (Salix viminalis), 
Boswilg (Salix caprea) en Grauwe wilg (Salix cinerea).  In Vlaanderen en Nederland komen min-
stens drie klonen voor, die alle drie vrouwelijk zijn. In Nederland is er slechts één kloon algemeen. 
Ze heeft dan ook geen specifieke naam voor zover we nog oudere griendwerkers konden horen. In 
Vlaanderen wordt deze kloon als ‘Gewone kletters’ aangeduid. In Bolgerijen troffen we uitsluitend 
deze kloon aan.

 � Kat- x Grauwe wilg (Salix x holosericea). Deze kruising komt tamelijk frequent voor, vaak als in-
dividuen tussen Amandel- en Katwilg, maar ook hier en daar perceelsgewijs. Alle aangetroffen 
exemplaren waren vrouwelijk, zodat het waarschijnlijk om een kloon gaat en niet om een spontane 
kruising. 

 � Bittere wilg (Salix purpurea variëteit lambertiana). Van deze zeer goede vlecht- en bindwilg troffen 
we slechts één kleine mannelijke populatie en twee vrouwelijke exemplaren aan, in een verwilderd, 
oud griendperceel. Bittere wilg wordt vooral buitendijks gekweekt, zodat de soort veel frequenter 
is in bijvoorbeeld de Biesbosch. In binnendijkse grienden is Bittere wilg meestal eerder zeldzaam.

 � Er werd één exemplaar aangetroffen van een bijzondere Kraakwilg die we zeer waarschijnlijk als 
Salix fragilis variëteit decipiens moeten bestempelen. De struik is gemerkt om in een later stadium 
te controleren op volgroeid blad.

 � Er werden enkele exemplaren aangetroffen van Salix x mollissima variëteit undulata, een kruising 
tussen Katwilg en Amandelwilg. Deze kruising is een uitsluitend vrouwelijke kloon. In Nederland 
lijkt er geen specifieke benaming van de griendwerkers voor te bestaan. In Vlaanderen wordt de 
benaming ‘lerenband’ voor deze wilg gebruikt.

 � Behalve de eigenlijke griendwilgen staan her en der spontane Grauwe wilgen (Salix cinerea) tus-
sen de verwilderde grienden. Deze wilgen werden traditioneel niet door de griendwerkers gebruikt.

 � Nog een spontane wilg die af en toe voorkomt is de kruising tussen Grauwe wilg en Geoorde wilg 
(Salix x multinervis). Ook deze staat af en toe in de verwilderde grienden, maar werd traditioneel 
niet gebruikt.

Pas gehakte griend in Polder Bolgerijen. Foto Arnout  Zwaenepoel, mei 2013. 
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Salix x holosericeagriend in Bolgerijen. Foto Arnout  Zwaenepoel, mei 2013.

 J Polder Autena

In de namiddag werd een oriënterend wilgenonderzoek uitgevoerd op polder Autena. Het spectrum en 
de algemeenheid van de verschillende taxa had een zeer grote gelijkenis met dat van Bolgerijen. Ook 
hier waren de beide ‘grauw’-soorten (Katwilg en Amandelwilg) veruit algemeenst, gevolgd door ‘rood’ 
(Schietwilg). Als nieuwe taxa werd nog één ‘wilde’ Kraakwilg aangetroffen (Salix fragilis var. fragilis). 
Daarnaast werd er nog een nieuwe cultuurvariëteit van de Kraakwilg aangetroffen: Salix fragilis variëteit 
Russeliana. Ook dit is een vrouwelijke kloon. In de Biesbosch blijkt die veel algemener voor te komen 
dan in Bolgerijen-Autena.

 J Interview met griendwerker Aart Horden 

Griendwerker Aart Horden werd geïnterviewd op 16 oktober 2015. Aart Horden (°1935) woont in de 
Bolgerijse kade nr 6, 2141 Everdinge, Vianen (tel.: 0345/64 14 42). Hij was griendwerker tot 1955. 
Zijn vader (°1890) en gootvader (°1855) waren ook griendwerkers geweest.Aart vernoemt een reeks 
lokale benamingen van de wilgen waarmee hij werkte en geeft er een korte beschrijving bij waarvoor de 
soorten gebruikt werden of wat volgens hem de botanische benaming is: Katwilg, katgrauw (voor hoe-
pels), geel kat, groen kat (voor hoepels), Hengelaars grauw (voor hoepels), waardhout, wervelwaarde 
(lag op de grond en ging dan pas omhoog), wit waarde (heeft vlekken op de stam als een plataan, = 
Amandelwilg),Duitse dot (vanaf 1927), slijkwilg (voor zinkstukken en hoepels), waterwilg, Kaspische 
zandwilg (geen goede soort), Zwarte driebast (voor manden en hoepels, werd snel ziek, gevoelig voor 
droogte), Frans geel (voor manden), Belgisch rood (voor manden), Amerikaantje (voor manden). Aart 
leverde veel wilgen voor zinkstukken (alle soorten bruikbaar). Hij heeft nog verschillende verkoopsboek-
jes liggen en heeft ook nog heel wat gereedschap. De wilgen werden verkocht op het veld. Aart kent ook 
de Biesbosch, maar die ziet er behoorlijk anders uit dan Bolgerijen-Altena. De hoge ruige wilgen van de 
Biesbosch noemt Aart ‘preekstoelen’.
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 J Conclusies en aanbevelingen grienden Bolgerijen-Autena

In totaal werden bij een eerste oriënterend onderzoek 19 verschillende wilgentaxa aangetroffen in de 
Polders Bolgerijen en Autena, met inbegrip van een demonstratiegriendje. Dit is ongetwijfeld een nog 
onvolledig aantal, maar wél is duidelijk dat drie soorten: Katwilg, Amandelwilg en Schietwilg veruit de 
belangrijkste wilgen van dit gebied zijn. Duitse dot, Kat- x Grauwe wilg en Schiet- x Kraakwilg hebben 
nog een behoorlijk aandeel. Alle andere wilgen zijn zeldzaam. In vergelijking met de Biesbosch is het 
aantal wilgentaxa hier een flink stuk kleiner. Het is ook vooral opvallend dat de verhouding grauw-rood 
omgekeerd is in vergelijking met de Biesbosch. De band- en vlechtwilgen overheersen in Bolgerijen-
Autena op de hoepgrienden. De abundantie van Salix x holosericea in Bolgerijen-Autena is eveneens 
een opvallend feit. Bij het demonstratiegriendje ontbreken momenteel naambordjes. Dit griendperceel-
tje zou veel aan educatieve waarde winnen met wat naambordjes en uitleg. Tegelijk moeten een aantal 
plantvakken aangepakt worden, zodat er slechts één taxon per plantvak overblijft. Minder relevante 
wilgen zoals Salix phylicifolia kunnen beter verwijderd worden. Andere in de grienden van Bolgerije en 
Autena voorkomende taxa (Bittere wilg, diverse kraakwilgvariëteiten, Salix x mollissima, …) ontbreken 
in de demonstratiegriend en kunnen beter bijgeplant worden.

In het Biesboschmuseum in Werkendam zijn heel wat verkoopakten aanwezig van de grienden van 
Vianen, daterend van eind 19de-begin 20ste eeuw. Een onderzoek van die akten kan wellicht een betere 
kijk geven op de traditionele verhoudingen tussen hakgriend en snijgriend en de toen aanwezige wilgen-
taxa. In de verkoopakten zijn ook vaak richtlijnen opgenomen over de heraanplant. Ook dit kan verhel-
derend werken met betrekking tot de wisselende samenstelling van de grienden in de loop van de tijd. 

Een grondiger, systematische kartering van de grienden van Bolgerijen-Autena kan belangrijke basis-
informatie opleveren met grote relevantie voor het cultuurhistorische en natuurbeheer dat in dit gebied 
gevoerd wordt. Een inventarisatie kan best gespreid worden over het voorjaar (bloei van de wilgen) en 
de volle zomer (volgroeid blad). 

Uit de naamsverwarring in de demonstratiegriend blijkt dat er nog al wat misverstanden kunnen ont-
staan tussen de interpretatie van het vakjargon van de griendwerkers en botanische interpretaties van 
bepaalde namen, met ‘grauw’ als meest sprekende voorbeeld. Het vastleggen van de getuigenissen 
van de laatste nog levende griendwerkers zou ongetwijfeld nog heel nuttige gegevens opleveren, die 
binnen enkele jaren anders volledig verloren zullen gaan.  

Bij uitbreiding van een dergelijk historisch-ecologisch onderzoek lijkt het ook aan te bevelen de wis-
selwerking tussen grienden en hooilanden te onderzoeken. Ongetwijfeld was het waterbeheer destijds 
een compromis tussen hooilandbeheer en griendbeheer. Ook hier kunnen de laatste griendwerkers en 
oudste boeren wellicht nog nuttige informatie verstrekken, die toelaten het actuele cultuurhistorische 
beheer op een zo adequaat mogelijke manier verder te zetten. 
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Melkeppe als epifyt op een knotschietwilg, polder Bolgerijen. Foto Arnout  Zwaenepoel, mei 2013.

Afwisseling van hooilanden en grienden in Polder Bolgerijen. Foto Arnout  Zwaenepoel, mei 2013.
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5.7. Enkele suggesties voor educatieve aspecten in de Biesbosch, 
met meer aandacht voor de griendwilgen: behoud van 
soorten en taxa als erfgoed; behoud van griendcultuur als 
cultuurhistorische erfgoed 

Bijlsma et al. (2011) hebben met hun oerbos-discours een duidelijke nieuwe keuze gemaakt voor de 
toekomst van de Biesbosch. Die keuze is in niet onbelangrijke mate gestuurd door het realiseren dat het 
onderhoud van een dergelijk groot griendencomplex in zijn toestand van onderhouden griend onbetaal-
baar geworden is vanaf het moment dat het griendhout economisch niet meer rendabel is. Ideeën van 
de waarde van spontane processen spelen ook mee. De oprichting van enkele bosreservaten is heel 
zeker een waardevol initiatief om die spontane processen meer in detail te kunnen volgen. 

Ons onderzoek op de variatie aan wilgen in de Biesbosch toont echter duidelijk aan dat het idee van en 
‘oerbos’ niet helemaal correct is en dat de cultuurhistorische invloed van het voormalige griendcomplex 
op tal van manieren ook het huidige uitzicht blijft bepalen. Tegelijk is het verrassend hoe snel we de 
voormalige kennis over dat griendverleden vergeten. Er zijn amper nog enkele griendwerkers die ons 
bijvoorbeeld de variatie van de wilgen nog kunnen benoemen. Ook in de bestaande griendliteratuur is 
er op dat vlak een grote lacune. De huidige generatie medewerkers van Staatsbosbeheer is niet meer 
vertrouwd met de kennis die de griendwerkers hadden over soorten, structuren en onderhoud van de 
grienden.

Het gebruik en de oogst van wilgenhout en twijgen gaat ver terug in de geschiedenis tot in de prehis-
torie. De buigzame twijgen en het splijtvaste hout bieden talloze waardevolle toepassingen. Maar ook 
diverse andere gebruiken behoren tot de cultuurgeschiedenis van de wilgen, zoals medicinaal gebruik, 
veevoer, honingproductie en vervaardiging van houtskool. De griendteelt was vooral bedoeld voor de 
mandenmakerij, klompenmakerij, bouwhout, vervaardigen van zinkstukken bij dijkbouw, hoepelmakerij 
enz. Daarmee vertegenwoordigen de diverse wilgentaxa het veelzijdige historische gebruik in de afge-
lopen eeuwen. Behoud van dit genetisch natuur- en cultuurhistorisch erfgoed, dat zo karakteristiek is 
voor Nederland, is dan ook een eerste aanbeveling. 

De hier verzamelde kennis kan ons inziens best op een aantal locaties in de Biesbosch opnieuw zicht-
baarder gemaakt worden. Dit is geen pleidooi voor een volledig herstel van de onderhouden grienden, 
maar wél een pleidooi voor minstens pleksgewijs dat griendverleden wat explicieter te bewaren.

Een eerste hulpmiddel kan zijn een herinrichting van één of meerdere saliceta (educatieve wilgenver-
zamelingen) in de Biesbosch. Het salicetum bij het Biesboschmuseum in de Brabantse Biesbosch is 
wellicht het meest geschikte om die functie op korte termijn te kunnen vervullen. Een uitbreiding van het 
kleine salicetum bij het bezoekerscentrum in de Sliedrechtse Biesbosch moet zeker ook mogelijk zijn. 
Op verschillende andere plaatsen (de Doolhof, Deeneplaat, Beversluisplaat, Plaat van het Land van Es-
sche) troffen we kleine wilgenproefvelden aan, die zeker een belang vertegenwoordigen als historische 
onderzoeksaspecten. Door dit project zijn de meeste wilgen opnieuw op naam gebracht en is duidelijk 
gemaakt welke wilgen nog aanwezig zijn en welke verdwenen zijn, welke wilgen typisch zijn voor de 
Biesbosch en welke niet. Het verwijderen van een aantal minder relevante wilgen en het heraanplanten 
van een aantal andere wél relevante is een eerste vereiste. Een duidelijke beschrijving van de taxa met 
enige uitleg over de historiek en het gebruik, in het salicetum zelf, kan de educatieve waarde ervan sterk 
verhogen.

Behoud van griendcultuur als cultuurhistorisch erfgoed. Over het ontstaan van de griendcultuur zijn 
nog veel vraagtekens. Het snijden en hakken van wilgen gaat zeker ver terug in de geschiedenis, tot 
in de prehistorie. De meer bosbouwkundig opgezette griendculturen dateren echter vermoedelijk pas 
van de latere 18de en 19ste eeuw. In Nederland verscheen de eerste beschrijving van de griendcultuur 
in 1878 door D.W.P. Wisboom van Giessendam (De cultuur van Griend en Teenhout in Nederland en 
het naburige Vlaanderen). Pas vanaf 1907 verschenen meer wetenschappelijke verhandelingen over 
de griendteelt. In de jaren ’30 was het vooral Ir. W.D.J. Tuinzing die met griendproefvelden de kwaliteit 
trachtte te verbeteren. Met zijn interessante ‘Verslag over het Rijksgriendproefveld te Langbroek en 
de ander griendproefvelden van 1931 tot 1938’ (1938) is veel kennis bijeengebracht. Inmiddels was 
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het economisch belang van de griendteelt echter al tanende en na de tweede wereldoorlog liep het 
snel af. Sedert de jaren ’60 en ’70 van de twintigste eeuw wordt de Biesbosch vooral als recreatie- en 
natuurgebied beschouwd. De Biesbosch is een van de Nationale Parken, inmiddels onder provinciaal 
beleid. Het is merendeels in bezit van Staatsbosbeheer en deels particulier. Een zeer klein deel van de 
Biesbosch is nog als griend in gebruik. Het grootste deel wordt beheerd vanuit natuurdoelstellingen. Dat 
betekent in de praktijk dat de voormalige griendpercelen ‘aan de natuur worden overgelaten’. Voor een 
ander deel worden gronden uitgegraven en afgeschoven uit oogpunt van landsveiligheid en om nieuwe 
natuur te creëren. Uit oogpunt van griendhistorie en erfgoed is het aan te bevelen om een of meer van 
de nog gaafste griendpercelen als zodanig in stand te houden en historisch te beheren. Daarbij zijn 
zowel aspecten van historisch verantwoorde wilgentaxa als aspecten van waterbeheersing (technische 
systemen van watertoevoer en afvoer) van belang. Een tweede suggestie is dus om op minstens een 
aantal plaatsen de diverse types griend opnieuw te onderhouden zoals weleer. Voor wat betreft de 
hoepgrienden met Schietwilg, Kraakwilg, Schiet- x Kraakwilg en Amandelwilg is dat her en der nog het 
geval. De bandgrienden die bij de rietgorzen horen zijn actueel erg stiefmoederlijk behandeld. Bijna ner-
gens is nog voor het publiek duidelijk dat Schietwilg, Kraakwilg en ‘beugelgrauw’ (Amandelwilg) typische 
hoepwilgen waren en Bittere wilg, Katwilg, Duitse dot, Zwarte driebast, … een functie hadden om riet en 
hout op te binden. Behalve als griendstruik of griendboom hadden sommige wilgen (vaak Kraakwilg) of 
andere bomen (Zwarte populieren, …) ook een functie als bakenboom. Een aanleg, heraanleg of herstel 
van de diverse situaties dicht bij elkaar is vanuit educatief standpunt aangewezen en is ook praktischer 
in onderhoud.

De rijkslandbouwconsulent voor de griendteelt Tuinzing liet een rijke collectie foto’s na van de grienden tussen 
1930 en 1950. Foto uit de collectie van het Biesboschmuseum in de Brabantse Biesbosch (niet gedateerd of 
gelocaliseerd).
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Bakenboom (Kraakwilg?) bij een brugje. Foto uit de collectie van het bezoekerscentrum in de Sliedrechtse Bies
bosch.
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Zwarte populier als bakenboom in De Doolhof (Brabantse Biesbosch). Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012.
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Bij het onderhoud van die twee types griend horen natuurlijk ook de abiotische elementen. Hier en 
daar is nog een keet onderhouden en zijn nog griendpaden onderhouden als wandelpad, maar veel 
minder wordt er gewezen op de functie van stormranden, duikerputten, duikers, vletsloten, leigreppels, 
rabatten, ontwateringsgreppels, het verschil tussen de open grienden buiten de kaden en de bekade 
grienden… 

De volledig verwilderde Schietwilggrienden zijn uiterst moeilijk te betreden en de variatie binnenin is ook 
niet erg groot. Een aantal plaatsen die momenteel echter als begrazingsblok fungeren en in de winter 
trekpleisters zijn voor watervogels kunnen in de zomer heel goed ook benut worden om de griendrelic-
ten van de vroegere rietgorzen op die plaatsen te bezoeken en te leren kennen. Catharinaplaatjes is 
een mooi voorbeeld van een gemakkelijk toegankelijk eiland, waarop heel wat zaken kunnen getoond 
worden in een minder formele context. Ze bieden mogelijkheden voor een wat langere excursie waarop 
makkelijk een vijftiental verschillende wilgen kunnen gezien worden en daarnaast een rijke kruidachtige 
flora. 

Catharinaplaatjes is omwille van zijn open karakter als begrazingsblok een dankbare plaats om de griendrelicten 
te gaan bekijken. Het gebied is gemakkelijk betreedbaar en er resteren een hele reeks griendsoorten. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, september 2012.

5.8. Natuurbehoud en beheer 

Onze eerste suggesties gingen vooral richting behoud van taxa en cultuurhistorie. Dit betekent uiteraard 
niet dat de Biesbosch ook geen natuurbehoudssuggesties waard is. 

De Biesbosch wordt als een belangrijk natuurgebied beschouwd als estuarium van de benedenlopen 
van twee grote Europese rivieren. Grote en goed ontwikkelde Schietwilgenbossen (Salicion albae) 
langs grote rivieren zijn in Nederland en in Europa zeldzaam. De Biesbosch is aangewezen als Natura 
2000 gebied vanwege het uitgestrekte zoetwatergetijde-karakter dat van internationaal belang wordt 
geacht. De kwaliteiten worden gevormd door het landschap van eilanden en slingerende waterwegen 
en de botanische en faunistische rijkdom. Sedert de Sint-Elizabethvloed in 1421 ontstond een waterrijk 



383w v i  |  a p r  ' 1 4  |  w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h

gebied met wilgenvloedbossen, zand- en slikplaten, rietgorzen en biezenvelden. In de loop van de eeu-
wen daarna veranderde het gebied door aanslibbing waardoor grienden konden worden aangelegd en 
landbouwgronden ingericht. Met de inrichting van drinkwaterspaarbekkens rond 1970, de sluiting van 
het Haringvliet, en daarmee het grotendeels wegvallen van eb en vloed, en de recentere waterwerken, 
heeft de Biesbosch veel van zijn natuurkwaliteit verloren. Een belangrijk recent verlies is het gevolg 
van de kanalisering van enkele oude noordelijke kreken rond 2010, in de Noordwaard, in de Brabantse 
Biesbosch.

Uit het onderzoek naar de wilgentaxa is gebleken dat de wilgenbegroeiingen van de Biesbosch nage-
noeg geheel bestaan uit aangelegde en geëxploiteerde grienden. Het grootste deel ervan kan als voor-
malige griend beschouwd worden. Daarnaast kunnen in de meer recente tijd op de nieuwe zandplaten 
in de Biesbosch wilgen, soms massaal, vanuit zaad ontkiemen, wat onverwachte soorten en ook nieuwe 
hybriden oplevert.

Verreweg de meeste wilgentaxa kunnen beschouwd worden als cultuurvariëteiten en klonen, die in het 
verleden geselecteerd werden voor specifieke griendcultuur. Bij verschuivingen van productbehoefte 
op de markt werden nieuwe klonen toegepast. Toch is het opvallend dat in oppervlakte de inheemse 
Schietwilg (Salix alba) en in mindere mate de Kraakwilg (Salix fragilis) nog altijd een zeer groot aandeel 
innemen, dat in tegenstelling tot een hierboven geschetst gebied als de verlaten grienden langs de 
Schelde in Belgisch Vlaanderen. We zien de Schietwilgengrienden meest als uitgegroeid griendhout, 
opgaande bomen of spaartelgen. Door de tijd heen werden de wilgen steeds ingeboet. Waarschijnlijk 
zijn vele Schietwilgen autochtoon. Het lijkt niet voor de hand liggen dat deze wilgensoort, die altijd alge-
meen was in het rivierengebied en gemakkelijk stekt, veel geïmporteerd zal zijn. Voor de Kraakwilg zal 
hetzelfde gelden. Verder is waarschijnlijk deels de Bittere wilg (Salix purpurea subspecies. lambertiana) 
als autochtoon te merken. Minder duidelijk zijn de oorspronkelijke herkomsten van Amandelwilg en Kat-
wilg. Mogelijk moeten we deze soorten (deels) onder de archeofyten rekenen. Minstens deze soorten 
bieden op lange termijn perspectieven tot een bostype dat vrij goed een oerbossamenstelling op de 
plaats kan benaderen. Vele decennia lang zullen we echter de cultuurinvloed nog zeer duidelijk blijven 
merken.

Voorts zullen zich onder Gelderse roos, Hondsroos, Heggenroos, Bitterzoet, Zwarte populier, Bosaal-
bes en Noordse aalbes, Zwarte bes en bramensoorten autochtone exemplaren of populaties bevinden. 
Helaas hebben aanplanten dat patroon aanzienlijk vertroebeld.

In de kruidlaag van de wilgenbegroeiingen, vooral aan de randen langs de kreken en geulen, komen 
diverse voor vloedbos en moerasbos karakteristieke soorten voor zoals Riet, Rivierkruiskruid, Moe-
raskruiskruid, Moerasmelkdistel, Spindotterbloem, Poelruit, Reuzenzwenkgras, Slanke zegge, Gewoon 
heksenkruid, Groot springzaad, Gele lis, Grote engelwortel en Grote klis. Naast de witbloeiende Haag-
winde komt ook de roze bloeiende variëteit op verschillende plaatsen voor. In knotbomen zien we ge-
regeld Gewone eikvaren, op één plaats werd Steenbreekvaren waargenomen. In het water zijn het 
Rivierfonteinkruid en het Groot nimfkruid karakteristiek. Door het droogvallen van de Biesbosch en de 
verminderde eb en vloed hebben zich daarnaast op grote schaal Grote brandnetel kunnen vestigen 
naast diverse exoten als Reuzenbalsemien (Himalaya en India), Late guldenroede (Noord-Amerika), 
Canadese guldenroede (Noord-Amerika), Armeense braam (Armenië en Noord-Iran) en meer recente-
lijk lijkt het Oranje springzaad (Noord-Amerika) zich vooral in de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch zich 
snel uit te breiden. Vooral de Reuzenbalsemien heeft zich over zeer grote oppervlakte, vaak vlakdek-
kend, gevestigd. Bestrijding van de exoten, zo men dat al zou willen, zonder wijzigingen in de waterhuis-
houding lijken niet meer mogelijk.

Kansrijke plaatsen Wilgenvloedbos met inheemse soorten als Schietwilg (Salix alba),Kraakwilg (Salix 
fragilis var. fragilis), Bitter wilg (Salix purpurea subspecies lambertiana) komen nog talrijk voor. Het bos-
reservaat nabij Keizersdijk-Doktershoek-Kruidvlaai biedt goede mogelijkheden voor het verder spon-
taan ontwikkelen van deze verwilderde griend. 

Op andere plaatsen kunnen Bitterzoet, Zwarte bes, Noordse aalbes indicatief zijn voor plaatsen waar de 
meest natuurlijke ontwikkelingen wenselijk zijn. Indicatieven soorten voor wilgenvloedbos in de kruidlaag 
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kunnen eveneens richtinggevend zijn (bijvoorbeeld Rivierkruiskruid, Moerasmelkdistel, Bittere veldkers, 
Spindotterbloem, Groot springzaad en Poelruit. Vanwege het nog aanwezige eb- en vloedsysteem is de 
Hollandse Biesbosch vanuit natuurbehoud en -beheer vermoedelijk het meest kansrijk.

Daarnaast kan bezien worden wat de meest kansrijke te ontwikkelen wilgenvegetaties zijn uitgaand van 
voormalige eb- en vloedgronden. Ook daar zijn bestaande wilgenvegetaties met inheemse wilgen van 
betekenis. Duidelijk zal zijn dat wilgenvegetaties zonder een zekere mix met cultuurwilgen in de situatie 
van de Biesbosch niet is uit te sluiten.

Bij de recente herinrichting van een aantal gebieden worden soms eigenaardige keuzen van beplanting 
gemaakt. In Polder Hardenhoek is bijvoorbeeld Krulwilg aangeplant, een exotisch uit China afkomstige 
wilg, die hier vrolijk uitzaait tussen de autochtone en oud-cultuur-griendwilgen. We raden dergelijk aan-
plantingen in natuurgebied, die de natuurlijke en oud-cultuurbegroeiing verstoren, af.

Tonghaarmuts (Orthotrichum rogeri) is een onbestendige soort, die de afgelopen jaren op verscheidene plekken 
in Nederland is aangetroffen, voornamelijk op wilgen en in jonge aanplant van eiken. Meer duurzaam is dit mos 
slechts van twee gebieden bekend, te weten de Biesbosch en de uiterwaard Meinderswijk bij Arnhem. In de Bies
bosch groeit de soort in doorgeschoten grienden. Foto Bas van Gennip.

5.9. Enkele suggesties voor verder wetenschappelijk onderzoek op 
de wilgen van de Biesbosch

De griendwerkers en de literatuur van rijkslandbouwconsulent voor de griendenteelt Tuinzing maakten 
duidelijk dat er binnen de Katwilg en de Amandelwilg nog een grote variatie voorkwam, die de dag van 
vandaag op het terrein niet meer op een eenvoudige wijze te achterhalen valt. Een gericht onderzoek 
op de relicten van voormalige botanische tuinen en collecties van wilgen in Nederland (Langbroek, 
Flevopolder, Bolgerijen, Hortus Amsterdam, Hortus Leiden, …) of in het buitenland (wilgencollectie die 
de rijkslanbouwconsulent voor de griendteelt Tuinzing destijds aan het salicetum van Long Ashton be-
zorgde) moet het wellicht mogelijk maken nog een deel van die variatie terug te achterhalen.

De exacte identiteit van de ‘rode dot’ of ‘boerendot’ is nog niet afdoende opgehelderd. We zagen het ma-
teriaal nog niet in bloei en we zagen enkel als snijgriend onderhouden planten. Een volledig uitgegroei-
de struik en bloeiende exemplaren moeten aanvullende metingen opleveren om het materiaal beter te 
beschrijven. Een vergelijking van Salix x dasyclados en verwante taxa zoals Salix x calodendron kun-
nen misschien ook nog meer opheldering brengen om de ware identiteit van de rode dot te ontdekken.
Ook een genetisch onderzoek op de oudere hakhoutstoven van die beide taxa moet in staat zijn om een 
aantal klonen aan te wijzen die moeten overeenstemmen met de rijke variatie aan lokale benamingen 
die daarover bestaan.

De grens tussen de natuurlijke variatie binnen de Schietwilg in de Biesbosch en de geïntroduceerde 
Salix x rubens variëteit caerulea is momenteel op een tamelijk kunstmatige wijze bepaald op één enkel 
kenmerk, namelijk de bladbreedte. Ook hier moet genetisch onderzoek wellicht meer duidelijkheid kun-
nen verschaffen over de precieze grens tussen deze beide taxa. 
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De Pool Hugo Schmidt had destijds blijkbaar een belangrijke invloed op de invoer van bizarre griendwil-
gen in Nederland. Met dit onderzoek konden we twee van zijn ‘stammen’ thuisbrengen: Schmidtstam 65 
bleek een drievoudige bastaard Kat- x Bittere x Amandelwilg en Schmidstam 368 wordt door Meijerink 
(1938) vereenzelvigd met Groene daggelders of Groene Rijsenburgse katteen (Salix viminalis). Volgens 
Tuinzing zouden nog twee andere Schmidstammen ook tamelijk verspreid ingang gevonden hebben 
in Nederland. Hun ware identiteit blijft voorlopig verborgen kennis. We kunnen wél gokken op de taxa 
die we aantroffen en die niet benoemd werden door de griendwerkers: Salix x mollissima, Salix x holo
sericea, …Het terugvinden van de literatuur die Schmidt schreef of beter nog van het materiaal dat hij 
kruiste en exporteerde kan een waardevolle aanvulling betekenen voor de kennis van de griendentaxa 
in Nederland. 

De syntaxonomie van griendbossen in Nederland maakt gebruik van geplante struik- en boomsoorten 
als kentaxa, waardoor een vergelijking met nochtans nabij gelegen wilgenvloedbossen, zoals deze aan 
de Schelde in Belgisch Vlaanderen, nauwelijks mogelijk is. Een gezamenlijke behandeling van de opna-
men van beide gebieden en een typologie gebaseerd op enkel de kruidlaag kan een nieuw licht werpen 
op gelijkenissen en tegenstellingen tussen beide vegetatietypes. 

Op verschillende plaatsen in Nederland kwamen of komen saliceta voor die ons ongetwijfeld nog meer 
opheldering kunnen brengen over de verschillende taxa die in Nederland voorkwamen in de griendteelt. 
Het salicetum Neerlandicum (Dutch willow collection in Middelstum and Ooij), het voormalige proef-
station van Langbroek, de wilgencollectie in de Flevopolder, de Dorschkamp-collectie, de voormalige 
collectie van Hesselink in De Treek in Leusden (provincie Utrecht), … zijn waardevolle locaties om te 
vergelijken met elkaar en lastige taxa ter plaatse te gaan bekijken, beschrijven, fotograferen, eventueel 
genetisch te onderzoeken.
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BIJLAGE 1: INTERVIEWS

1. Interview met onderzoeker Ies Zonneveld

Ies Zonneveld werd geïnterviewd op 8 mei 2012 in zijn woonplaats Vaarwerkhorst 63, EnschedeNoord door 
Arnout  Zwaenepoel, Eric Cosyns en Bert Maes. Ies Zonneveld was in de Tweede Wereldoorlog verzetsman in de 
Biesbosch. Later promoveerde hij, na zijn studies als bosbouwer op de Biesbosch, in 1957 met een vegetatiekun
dig onderzoek op de Biesbosch. De wilgen maakten echter nooit zeer expliciet deel uit van zijn successieonder
zoek. Daarom was hij grote voorstander van het opstarten van het huidige wilgenonderzoek. Tijdens het interview 
polsten we hem naar zijn herinneringen met betrekking tot de wilgeninformatie die hij destijds opving bij de laatste 
actieve griendwerkers.
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 J Het interview concentreerde zich rond twee kernvragen: 

 � welke wilgentaxa onderscheidden de griendwerkers destijds in de Biesbosch? 
 � waar bevonden zich de grienden? 
 �

De eerste vraag werd aangevuld met vragen naar welke andere wilgen Ies zelf nog kende van de Bies-
bosch en met vragen over de bekendheid van andere lokale benamingen uit Vlaanderen en Nederland. 
De tweede vraag werd verder opgesplitst in deelvragen met betrekking tot de oudste grienden, recen-
tere grienden, moment van stopzetting enzovoort. Ies stelde ook een lijstje op met de prioritaire locaties 
om meest in detail te onderzoeken.

 J Welke wilgentaxa onderscheidden de griendwerkers destijds in de 
Biesbosch?

Met betrekking tot de eerste vraag herinnerde Ies zich de lokale benamingen rood, Belgisch rood, Frans 
rood, Belgisch geel, beugelgrauw, katgrauw, driebast, Amerikaantjes en Duitse dot. Hij wist de meeste 
namen ook min of meer te interpreteren naar een botanische benaming met volgende nuances.

‘Rood’ was volgens Ies de benaming voor de Schietwilg (Salix alba) en kruisingen tussen Schietwilg 
en Kraakwilg (Salix x rubens). De griendwerkers hadden het ook vaak over Belgisch of Frans rood en 
Belgisch geel. Ies raakte er zelf nooit exact uit welke van deze benamingen op welke botanische inhoud 
sloeg. In zijn vegetatietabellen benoemde hij dit hele complex als Salix alba. Deze groep wilgen maakte 
volgens Ies de meerderheid van het griendhout in de Biesbosch uit, naar schatting zo’n 80%. Deze 
wilgen werden om de vier of vijf jaar gehakt en gebruikt als hoephout. Ze werden vervangen om de 20 
à 30 jaar, maar nooit allemaal tegelijk. Er werd ingeboet telkens als er een exemplaar dood ging. Het 
inboeten gebeurde altijd met lokaal materiaal. Stekken die niet aansloegen werden nadien geoogst als 
brandhout. Later werden deze wilgen ook gebruikt als ‘dijkhout’ of ‘zinkrijs’, maar dat was vooral nadat 
de handel in hoephout op de terugweg was. Op dat moment werd er trouwens ook ‘Gelders hout’ (eik, 
berk, …) gebruikt als zinkrijs. Bij de benaming Belgisch geel maakt hij de bedenking dat er een wilg 
met opvallend gele bast stond op Maltha. Het was een struik die af en toe gehakt werd. Ies vermeldt 
verder een proefaanplant van allerlei wilgen op Ganzennest en Cornelia. Daar was onder meer een 
alba-achtige wilg tussen die Liempde genoemd werd herinnerde hij zich. Er waren echter veel meer 
soorten die daar aangeplant werden. Dat was een proefproject van na de stopzetting van de grienden. 
De Schietwilg waar Ies meest aan gehecht is staat op de Boerenplaat. Ies plantte in 1952 veertig wil-
genpoten op de toen nog kale Boerenplaat om daar zijn permanente kwadraten (q’s) mee af te bakenen. 
De pq’s waren 7 x 7 m groot en elke hoek kreeg een wilgenpoot. Later plantte hij betonnen palen die de 
wilgen moesten vervangen. De wilgen gingen later allemaal dood op eentje na. Bij een terreinbezoek in 
september 2010 bleek het de enige overlevende wilg van de 40. 

‘Grauw’ was volgens Ies de benaming voor Salix triandra of amygdalina, de Amandelwilg. Er waren 
twee soorten grauw. Beugelgrauw was een oude variëteit die volgens de griendwerkers absoluut min-
derwaardig was aan Driebast. Driebast daarentegen was een zeer goede banddwilg. Beugelgrauw 
herinnert Ies zich onder meer van het Gat van Lijnoorden. Na 1970 werd het ‘grauw’ niet meer geoogst 
als griendhout en groeide het vaak uit tot bomen.

Er was een derde ‘grauw’ die geen Amandelwilg was, namelijk Katgrauw, die volgens Ies op Salix vimi
nalis, de Katwilg sloeg. Er was overigens geen verdere variatie binnen de Katwilg in de Biesbosch en 
Katwilg was er ook slechts spaarzaam aanwezig, want was geen hoephoutsoort, maar een bandsoort of 
snijteensoort. Bandwilgen, waarmee zowel riet als houtbussels gebonden werden, waren nog geregeld 
gekweekt. Snijteen voor de mandenmakerij was in de Biesbosch eerder uitzonderlijk. Met katgrauw 
werd vooral riet gebonden in de Biesbosch.

Er was nog een wilgensoort die volgens Ies vermoedelijk wél ook een Amandelwilg was, maar die niet 
als ‘grauw’ bestempeld werd, maar als ‘Amerikaantjes’. Ies vond dit wilgentaxon sprekend lijken op 
Amandelwilg en in zijn vegetatietabellen is het dan ook onder die noemer opgenomen.



388 w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h  |  a p r  ' 1 4  |  w v i

De Duitse dot was de laatste lokale benaming. Er was slechts één soort Duitse dot en ze was altijd 
vrouwelijk herinnert Ies zich. Over de botanische identiteit tastte Ies een beetje in het duister, maar 
ze wordt wél apart vermeld als Salix dasyclados in zijn vegetatietabellen. Duitse dot was een zeer 
goede bandwilg om riet en hout te binden. Bij de bandwilgen maakt Ies nog de opmerking dat deze 
nooit gespleten werden. Ies wordt nog kwaad als hij denkt aan de voormalige jachtwachter die op de 
Boerenplaat Duitse dot plantte zonder rekening te houden met zijn permanente kwadraten. Ies heeft 
ze allemaal uitgetrokken voor zo ver dat mogelijk was, maar het is best mogelijk dat er nog wat relicten 
van overgebleven zijn. 

Er was nog een laatste wilg die zeer in trek was bij de griendwerkers, maar Ies kon zich geen lokale 
benaming herinneren. Dat was de Bittere wilg of Salix purpurea. Ies had door dat er enige variatie in 
dit taxon voorkwam, maar benoemde alles in zijn vegetatietabellen als Salix purpurea. Hij beschouwde 
dit als een oude variëteit, kenmerkend voor de oude grienden. Salix purpurea was een belangrijke 
bandwilg en ze werd geplant op de laagstgelegen plaatsen. Ze was echter tamelijk zeldzaam. Ze kwam 
onder meer voor op de Zuiderklip, op het Gat van de Plomp en op de Zuider Jonge Deen. Ies verwees 
naar zijn vegetatietabellen uit 1957 waar het type VC sloeg op een gemeenschap van Bittere wilg en 
(Grote) egelskop. Ies vond dat Salix purpurea er behoorlijk verwilderd uit zag, maar volgens de griend-
bazen was ze oorspronkelijk allemaal geplant.

Er was nog een wilg, waarvan Ies zich herinnerde dat ze op kleine schaal uitgetest werd in de Bies-
bosch, maar die nooit een betekenis van belang kreeg, namelijk de Salix daphnoides, die hij met de 
Nederlandse benaming Kaspische zandwilg aanduidde. Ook van deze wilg herinnerde Ies zich geen 
lokale benaming. Ze werd uitgeprobeerd in de Biesbosch omstreeks 1943.

Rondleiding in de Biesbosch met Ies Zonneveld. Foto Theo Muusse, oktober 2012.

 J Welke wilgentaxa onderscheidde Ies Zonneveld zelf nog? 

Ies zelf onderscheidde verder nog de Kraakwilg, Salix fragilis, maar had zelf lange tijd moeite om die te 
onderscheiden van de wilgen die hij als Salix alba betitelde. Hij herinnerde zich niet dat deze wilg een 
bepaald gebruik kende bij de griendwerkers als hoephout of bandteen, maar wél dat Kraakwilg soms in 
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de Biesbosch geplant werd als oriëntatiebaken net zoals Zwarte populier of Canadapopulier. Er stonden 
lange tijd mooie Kraakwilgexemplaren in de buurt van Vijf Ambachten en Ruwen hennip.

Verder merkte hij op dat Grauwe wilg of Salix cinerea zeer zeldzaam was in de Biesbosch. Ook deze 
wilg kende geen toepassing. Ze verscheen volgens Ies pas in de Biesbosch na 1970. 

Boswilg of Salix caprea ontbrak destijds volledig in de Biesbosch volgens Ies. 

 J Verdere navraag naar andere lokale of officiële wilgenbenamingen
Nadat Ies zijn verhaal beëindigd had werd nog gepolst naar andere lokale benamingen die in Nederland 
en Vlaanderen in de literatuur terug te vinden zijn, of deze eventueel in de Biesbosch gebruikt werden. 
Ies antwoordde negatief op de in Vlaanderen gebruikelijke benamingen reins, kletters, wiedauw, le-
renband, lintjes, leentjes, werve en Duits rood. Bij de benaming Duits rood merkt hij wél op dat hij de 
benaming Amerikaans rood wel eens hoorde als synoniem voor Amerikaantjes. Op de Nederlandse 
benamingen Deventer kat en leerteen antwoordde hij eveneens ontkennend. Bij de benaming zwarte 
driebast maakte hij de bemerking dat driebast gebruikt werd als benaming, maar zwarte driebast niet. 
Wél bevestigde hij de donkere twijgkleur van die driebast.

Ook bij navraag naar officiële benamingen van wilgen als Laurierwilg (Salix pentandra), Salix myrsini
folia, die in het salicetum van de Biesbosch voorkomen, ontkende Ies ontkennend. Hij trof deze wilgen 
tijdens zijn vegetatie-onderzoek in de Biesbosch nooit aan en hoorde ze ook nooit vernoemen. Laurier-
wilg kende hij wél van Drenthe, Schiermonnikoog en Zweden.

 J Herinneringen van Ies over de aanleg van het salicetum van de Biesbosch
Ies herinnerde zich dat het de griendconsulent Tuinzing was die het salicetum aanlegde, maar hij zat 
op dat moment zelf in Afrika, waardoor hij dit niet van dichtbij meemaakte. Zeker niet alles wat in het 
salicetum voorkwam was typisch voor de Biesbosch. 

 J Waar bevonden de grienden zich?
Ies vermeldt Werkendam als een belangrijke plaats waar de oude grienden zich bevonden. Hij ver-
meldde er meteen bij dat die allemaal verdwenen zijn. Vlak bij Werkendam zagen we nog een griendje 
bij het eerste bezoek aan de Biesbosch. Ies weet te vertellen dat het een zeer recent griendje is.

Op een 16de-eeuwse kaart (‘Sluiters’) waren er nog geen wilgenbossen aanwezig volgens Ies, wél hier 
en daar individuele griendjes.

De Kornsche Boezem bij Korn (nabij Dussen), ten oosten van de Biesbosch is wellicht één van de al-
leroudste griendrelicten. Er komt onder meer nog steeds Salix purpurea voor. Ies verwijst naar het boek 
‘Niet dan water ende wolcken’ (Wikaart et al. 2009), dat deze plaats ook herhaaldelijk vermeldt.

Ies toont op kaart de gebieden ‘Ganzennest’ en ‘Cornelia’ (in de nabijheid van ‘De Dood’) die ook ooit 
grienden waren, maar die 40 jaar geleden beplant werden met allerlei wilgen als bosbouwproefterrein. 
Hij herinnert zich onder meer Salix alba ‘Liempde’ als belangrijke variëteit die er uitgetest werd. Er wa-
ren echter veel meer variëteiten, waarvan hij zich de naam niet meer herinnert. Hij denkt dat vooral op 
Cornelia meest soorten aangeplant werden. Een andere wilg die hem te binnen schiet bij de proefaan-
plantingen is Kaspische zandwilg of Salix daphnoides. Die werd uitgetest in 1943 of 1944. Ze werd nooit 
echt populair. Ies weet niet helemaal meer zeker of die Kaspische zandwilg ook op Cornelia geplant 
werd of elders. 

De alleroudste grienden situeert Ies bij Dordrecht. Hij vernoemt Oude Kat, Otter en Huiswaard.

Salix purpurea was tamelijk zeldzaam, maar verdroeg zeer goed veel water volgens Ies. Hij herinnert 
zich verwilderde aanplanten van de Zuiderklip en Gat van de Plomp, Boerenplaat en Zuider Jonge 
Deen.

Op Maltha stond volgens Ies Belgisch geel.
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Rondleiding in de Biesbosch met Ies Zonneveld. Foto Theo Muusse, oktober 2012.
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 J Prioriteitenlijstje van Ies Zonneveld om in detail te onderzoeken 

 � Kornsche Boezem als relict van de alleroudste griendaanplanten
 � Zuider Jonge Deen omwille van de Salix purpurea-aanplanten 
 � Zuiderklip om dezelfde reden. Het is niet zeker of de Salix purpurea nog aanwezig is.
 � Boerenplaat als voorbeeld van een kaal eiland dat Ies helemaal heeft weten ontstaan qua begroei-

ing. Eerst kwam er Scirpus triqueter, daarna de twee lisdoddes, nadien Riet en daarna de wilgen. 
Ies plantte er in 1952 40 Salix alba’s als bakens voor zijn pq’s. Slechts één ervan overleeft nog. Er 
is minstens ook één spontane Salix viminalis. De Duitse dot werd er geplant door de jachtwachter 
en werd weer verwijderd door Ies, maar het is mogelijk dat er nog wel wat is blijven staan.

 � Driesen Hennip. Was in 1943 een goed onderhouden griend met Salix alba (en mogelijk ook 
Salix x rubens). Hier en daar stond er ook viminalis. Werd regelmatig (om de 3 à 5 jaar) gehakt. 
Tot 1970 werd er gehakt, gewied (Calystegia sepia = ‘Slingerroos’ of ‘Pispotje’ en Bitterzoet) en 
ingeboet. Dat beheer extensiveerde na 1970, bij het dichtgaan van de sluizen. Er kwam toen ook 
veel Kleefkruid. Dat was niet meer te wieden. Het griendbeheer is hier gestopt omstreeks 1990.

 � Oud griend in de Sliedrechtse Biesbosch. Ies kent die zelf niet zo goed, maar verwijst naar bos-
wachter Theo Muusse.

 � Cornelia. Proefterrein met Salix alba ‘Liempde’.
 � Bosreservaten. Ies verwijst naar de recente publicatie van Bijlsma et al. (2011). Otter. Oude Kat, 

Huiswaard. Bosreservaat Keizersdijk. Sint-Jansplaat en Hofmansplaat zijn zeer analoog aan 
Keizersdijk volgens Ies.

 � Kruidvlaai-Doolhof. Mooie oude grienden (van na 1850).
 � Kleine Nieuwe Dombos. Was nog mooi griend in 1950. Stond er nog niet in 1850.
 � De Worp. Oud element. Ies kent het niet precies, maar het staat al op de kaart van 1840.
 � Bakkerskil is al heel lang bedijkt. Als daar griend is kan het zeer oud zijn.
 � Polder Middelland is eveneens oud. Staat ook al op de kaart van 1840.

 J Enkele conclusies na het interview met Ies, maar vóór de aanvang van de 
kartering

De door Ies geciteerde benamingen van wilgen helpen de zoeklijst aanzienlijk accurater te maken. Het 
is nu zonder meer duidelijk dat in het salicetum van de Biesbosch een hele reeks taxa aangeplant zijn 
die niet onmiddellijk relevant zijn voor ons onderzoek. Anderzijds is meteen ook duidelijk dat we nog 
een klus voor de boeg hebben om de Amandelwilgen, Katwilgen, Bittere wilgen, Salix x rubens variëteit 
basfordiana op variatie te onderzoeken. 

Beugelgrauw lijkt een oud cultuurtaxon Amandelwilg te zijn. Het valt op uit de literatuur en de proef-
nemingen van Tuinzing (1938) dat we die oude benamingen niet per se als een zuivere kloon moeten 
beschouwen, maar vaak als een groep van klonen, vaak ook met beide geslachten, die voor hetzelfde 
gebruik in aanmerking kwamen. Vermoedelijk moeten we ook het Katgrauw van de Biesbosch op de-
zelfde manier beoordelen.  

De Driebast van Ies is zonder twijfel de Zwarte driebast. Tuinzing geeft hierover uitsluitsel. Rulkens 
(1987) verklaarde bij later Nederlands onderzoek dat hij geen verschillen kon ontdekken met de Zwarte 
reins uit Vlaanderen. We kunnen dus een beetje kiezen welke benaming we bij de kartering hanteren. 
De Zwarte driebast lijkt me meest aangewezen als typische lokale Nederlandse benaming. We hebben 
dit materiaal bij het eerste bezoek met een grote graad van waarschijnlijkheid gezien bij een van de 
laatste stopplaatsen langs de dijk op de terugweg.

De bewering van Ies dat er maar één Duitse dot in de Biesbosch voorkomt is in overeenstemming met 
de bevindingen van Tuinzing, die aanhaalt dat er in België twee verschillende Duitse dotten voorkomen, 
in tegenstelling tot Nederland, waar het materiaal zuiver is. Zonder twijfel kunnen we hier de ‘Gewone 
kletters’ en ‘Kattekletters’ van de Bornemse Schelde in de provincie Antwerpen in herkennen. De Neder-
landse kloon stemt overeen met de Vlaamse ‘Gewone kletters’.
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De Salix x rubens basfordiana-forma’s zijn vermoedelijk uit België en Frankrijk afkomstig, gezien de lo-
kale benamingen en kunnen dus eveneens vlot geïdentificeerd worden. Ook dit is in overeenstemming 
met gegevens die we bij Tuinzing (1938) terugvinden.

Tuinzing selecteerde een hele reeks alba’s uit de Biesbosch, maar het lijkt er op dat zijn werk te laat 
kwam om de geselecteerde klonen consequent aan te planten. We denken dus dat we hier best geen 
klonen benoemen. De enige kloon die we misschien wél kunnen terugvinden is de aangeplante Liemp-
de op Cornelia. Om autochtone alba’s te benoemen moeten we dus wellicht ook uitkijken naar bomen 
die ouder zijn dan 1940! Liempde is weliswaar ook een uit Nederland geselecteerde kloon, maar we 
kunnen best nog eens goed kijken waar die exact vandaan komt. Er bestaat een goede publicatie over: 
Van Broekhuizen, J.T.M. & Schneider, F. (1969).

De Amerikaantjes van Ies hebben we al teruggevonden bij de excursie van 2009. Het gaat hier om Salix 
eriocephala en niet om een Amandelwilg! De morfologische gelijkenis is inderdaad opvallend, maar 
volgens de huidige taxonomische kennis zijn beide soorten hoegenaamd niet verwant.

De twee benamingen Kaspische zandwilg en Salix daphnoides die Ies als synoniemen gebruikt zijn in 
feite twee verschillende maar nauw verwante taxa. Het valt dus uit te zoeken of het om Berijpte wilg 
(Salix daphnoides) gaat dan wel om Kaspische zandwilg (Salix acutifolia).

Wat de Bittere wilg betreft, Tuinzing vermeldt dat in Nederland ook Salix purpurea subspecies lamberti
ana als bandwilg gebruikt werd. Dit is nieuw ten opzichte van ons onderzoek in Vlaanderen, waar we 
steevast Salix purpurea subspecies purpurea als bandwilg en lambertiana als wilde vorm tegenkwa-
men. We kunnen dus best in het begin goed uitkijken of er in de Biesbosch purpurea-variatie aanwezig 
is of niet.

Wat betreft autochtone taxa hebben we dus wellicht minst twijfels als we Salix fragilis aantreffen. Salix 
cinerea en caprea lijken problemen op te leveren. In de ruilverkaveling Altena-West van 1968-1973 zijn 
hier cinerea’s en verwante wilgen aangeplant!. Bij alba, x rubens en purpurea zijn er meer moeilijkhe-
den. Die zijn zonder twijfel massaal aangeplant, maar de herkomst kan eventueel lokaal zijn. Bij Katwilg 
en Amandelwilg zijn we met dezelfde problemen opgezadeld als in Vlaanderen. We weten niet met 100 
% zekerheid waar die beide taxa vandaan komen. Zijn het archeofyten of zijn ze inheems? 

Arnout  Zwaenepoel, 4 juni 2012
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Ons eerste bezoek aan de Biesbosch in 2009. Ies Zonneveld gidst ons naar de Boerenplaat. Foto Bert Maes. 

Bezoek aan de dikke Salix x rubens var. caerulea in Polder de Kroon en de Zalm, Brabantse Biesbosch. V.l.n.r.: 
Dick Veenhuizen, Arnout  Zwaenepoel, Ies Zonneveld, René van Loon en Eric Cosyns. Foto Bert Maes, 18 juni 
2013.
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2. Interview met griendwerker Peer Heystek

Griendwerker Peer Heystek beschrijft ons de wilgen van het salicetum bij het Biesboschmuseum. Foto Bert Maes, 
oktober 2013.

Peer Heystek (°11 maart 1928) en griendwerker van 1944 tot 1988, wonende Hoekkampstraat 4255 
VS Nieuwendijk (tel. 0183 40 18 09) werd geïnterviewd op 17 oktober 2012. Hij beantwoordde eerst 
een reeks vragen op het bureau van Staatsbosbeheer, ging daarna mee naar het salicetum nabij het 
Biesboschmuseum, om de daar aanwezige wilgen zo goed mogelijk te benoemen en ging tenslotte ook 
nog mee met de boot om op diverse plaatsen herinneringen aan wilgenaanplanten aan te duiden. 

Op het interview vermeldt Peer een hele reeks benamingen van wilgen zoals de griendwerkers die 
benoemden. 

Rood en grauw waren de twee meest gebruikelijke benamingen. 

Rood werd meest geschild gebruikt. Er waren 3, 4 of 5 soorten. 

Steilrood was niet zo hard. Het groeide mooi recht omhoog. De zijtakken vielen er gemakkelijk af. Het 
had een donkere twijgkleur. 

Geelrood werd als band gebruikt. Het was taaier dan steilrood. 

Belgisch rood was een band om druiven mee op te binden. Het werd uitgevoerd. Stond meer in de 
Alblasserwaard en niet zo zeer in de Biesbosch. Peer heeft het wél in de Dood geplant. Met de Dood 
bedoelt hij de Doolhof of de Driessen hennip.

Kraakwilg werd alleen voor zinkstukken gebruikt.

Schietwilg had glad hout. Het werd gebruikt voor stelen.
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De gele schietwilg was gelig van hout en gelig van blad. Die werd gebruikt voor schupstelen. Die soort 
leeft niet lang. Schupstelen werden gemaakt van drie- of vierjarig hout. Die stond op de Doolhof.

Binnen het grauw onderscheidt hij katgrauw, beugelgrauw, tweebast, driebast, gewoon grauw, hengel-
grauw, … Volgens Peer waren er wel tien soorten grauw. Grauw werd zowel ‘wit’ (= geschild) als onge-
schild gebruikt. In grauw komt gemakkelijk worm.

Katgrauw was licht van bast en had een lang blad. Het werd ook gebruikt om hoepels voor tonnen van 
te maken. 

Beugelgrauw had een lang, smal blad, het was tamelijk lichtgekleurd, werd ongeschild gebruikt, het 
mocht geen kopwilg zijn, het werd op 35 cm hoog afgehakt, maar later op 1 m. Het werd gebruikt om 
hout mee te binden of om hoepels te maken. 

Gewoon grauw had een lichtgroene bast, werd gebruikt voor tonnen, werd aan de grond afgezet, werd 
pas na 3 of 4 jaar gehakt, had een korter blad. 

Hengelgrauw was lichtgroen. Het werd gebruikt voor tonnen. Hengelgrauw had maar één bast, geen 
tweebast.

In tweebast was er een onderscheid in gele tweebast en groene tweebast. Die werden door elkaar 
gebruikt. Ze waren aangevoerd door Tuinzing. Er komt snel worm in gele en groene tweebast. Daarom 
worden ze niet oud. Ze werden om de 3 à 4 gehakt voor tonnen. Ze werden ook wel om de 2 jaar gehakt 
als Gelders hout. Er stond veel tweebast bij de Zwarte keet op de Deen. 

Amerikaantjes was ook een soort grauw.

Op de vraag of Peer ook ijsgrauw kende antwoordde hij ontkennend.

Op de vraag of hij Amandelwilg kent antwoordt Peer dat die breder van blad is dan grauw.

Op de vraag of hij Laurierwilg kent antwoordt Peer dat het een bastaard is. Hij kent alleen de naam.

Er was ook nog bitter. Bitter is geel als de bast er af is. 

Er was ook nog ‘Schmidtstam’. Schmidtstam was ook geel als je er de bast af deed. Het werd op 25 cm 
van elkaar geplant. Het had slap hout. Peer plantte de laatste Schmidtstam bij de keet op de Buisjes (= 
Catharinaplaatje!). Bij tweebast valt de bast er af. Bij Schmidtstam is dat niet zo. Schmidtstam moest 
drogen vóór het gebruik. Dan was die taaier. 

Er was ook Duitse dot.

Er was ook Zwarte driebast. Zwarte driebast werd gebruikt voor band. Zwarte driebast brak echter ge-
makkelijk. Peer had liever Duitse dot om te binden.

Later is er ook nog Kaspische zandwilg gezet. Die had heel vroeg katjes en een grof blad. Je kon er 
niets mee doen. De katjes werden voor de sier gebruikt. Dat was net voor de Tweede Wereldoorlog 
denkt Peer.

Een ‘kopwilg’ noemt Peer een boom die geknot wordt op zo’n 2 meter hoogte.

In het salicetum bij het Biesboschmuseum duidt Peer Heystek een Amandelwilg aan als een “beugel-
grauw”, omdat naar zijn zeggen deze wilg al heel mooi kromt vanaf de basis van de jonge twijgen. Dat 
is ideaal voor het vervaardigen van ‘beugels’ of ‘hoepels’. Vermoedelijk bedoelen de griendwerkers met 
de naam ‘beugelgrauw’ dus niet zo zeer een bepaalde kloon van Amandelwilg, dan wel een geschikte 
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Amandelwilg om hoepels van te maken. Dat kunnen dus Amandelwilgen zijn die genetisch niet per se 
identiek zijn. 

De benoeming van de overige wilgen in het salicetum verloopt moeizaam. Peer duidt de meeste taxa 
aan als rood, grauw of katgrauw, maar maakt verder weinig onderscheid. Er is weinig consequentie in 
de benoemingen. Het koppelen van de benamingen die hij kent aan het materiaal op het terrein lukt niet 
goed meer. De vermeldingen van gebruik en uitzicht die ’s morgens gegeven werden in het bureau van 
Staatsbosbeheer moeten dan ook met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden. Op het veld 
is er immers zeer veel verwarring! Hieronder geven we een reeks van Peers aanduidingen in het sa-
licetum weer, met telkens een eigen commentaar tussen haakjes toegevoegd, die aangeeft hoe we de 
determinatie van Peer Heystek inschatten op basis van de doorgenomen literatuur of elders vernomen 
informatie. 

Een katwilg in het salicetum wordt aangeduid als ‘katgrauw’ (correct).

Een Schietwilg in het salicetum wordt aangeduid als ‘rood’ (correct).

Een Amandelwilg in het salicetum wordt aangeduid als ‘rood’ (fout).

Een Kat- x Grauwe wilg in het salicetum wordt aangeduid als ‘grauw, bastaard’ (moeilijk in te schatten; 
‘grauw’ wordt zeker voor Katwilg en Amandelwilg gebruikt, wellicht ook voor verschillende bastaarden 
met die beide; vermoedelijk dus correct).

Een Schmidtstam 65 in het salicetum wordt aangeduid als ‘rood’ (fout).

Een Katwilg in het salicetum wordt aangeduid als ‘gewoon grauw’ (niet consequent met de uitleg die ’s 
morgens werd gegeven; evenmin consequent met een eerdere benoeming als katgrauw)

Een Schiet- x Kraakwilg in het salicetum wordt aangeduid als ‘rood’ (correct).

Een Schmidtstam 65 wordt aangeduid als ‘grauw’ en iets later als ‘katgrauw’ (eerste aanduiding is cor-
rect, tweede niet) .

Een Kat- x Amandelwilg kloon undulata in het salicetum wordt aangeduid als ‘rood, bastaard’ (rood is 
fout, bastaard is correct).

Een Amandelwilg in het salicetum wordt aangeduid als ‘rood’ (fout).

Een Salix x rubens variëteit basfordiana forma basfordiana in het salicetum wordt aangeduid als ‘Frans 
geel voor band’ (correct).

Een Duitse dot kloon Gewone kletters in het salicetum wordt aangeduid als ‘grauw’ (fout).

Een jonge twijg van Duitse dot kloon Gewone kletters in het salicetum wordt aangeduid als Duitse dot 
(correct).

Een Berijpte wilg in het salicetum wordt aangeduid als ‘Belgisch rood’ (fout). 

Een Salix x rubens variëteit basfordiana forma sanguinea in het Salicetum wordt aangeduid als ‘Bel-
gisch rood’ (correct).

Een Bittere wilg in het salicetum wordt aangeduid als ‘kat-‘ of ‘beugelgrauw’ (fout).

Een Berijpte wilg in het salicetum wordt aangeduid als ‘Kaspische schietwilg’ (fout, maar een begrijpe-
lijke fout; taxon is nauw verwant en Tuinzing slaat in zijn briefwisseling de twee ook nogal eens door 
elkaar; mogelijk werd er nooit Kaspische zandwilg gebruikt, maar werd Berijpte wilg wél zo genoemd).
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Een Schmidtstam 65 in het salicetum wordt aangeduid als ‘grauw’ (correct).

Een Bittere wilg in het salicetum wordt aangeduid als ‘grauw’ (fout).

Een Schmidtstam 65 in het salicetum wordt aangeduid als ‘Hengelgrauw?’ (fout).

Een Amandelwilg Gele tweebast in het salicetum wordt eerst ‘bitter’, daarna ‘grauw’ genoemd (eerst 
fout, daarna correct).

Een Rijsenburgse kat in het salicetum wordt aangeduid als ‘katgrauw’ (correct).

Een Laurierwilg in het salicetum wordt becommentarieerd met ‘niet gebruikt’ (correct).

Een Grauwe wilg in het salicetum wordt becommentarieerd met ‘weet ik niet’ (correct; deze wilg werd 
niet als griendwilg gebruikt en kwam tot circa 1970 niet in de Biesbosch voor).

Een Grauwe x Katwilg in het salicetum wordt benoemd als ‘Zwarte driebast, omdat hij donkere twijgen 
heeft’ (fout).

Een Duitse dot in het salicetum wordt aangeduid als ‘Groene daggelder’ (fout).

Een Amandelwilg kloon Zwarte driebast in het salicetum wordt aangeduid als ‘Zwarte driebast’ (correct).

Op de vraag of de benamingen Rode dot en Boerendot die in het salicetum aangeduid zijn Peer iets 
zeggen, antwoordt hij ontkennend (correcte inschatting; deze wilgen waren niet in gebruik als griendwilg 
in de Biesbosch).

Volgens Peer komen de meeste wilgen in het salicetum bij het Biesboschmuseum uit het salicetum van 
‘De Korn’ (= Kornse Boezem). Tuinzing had ze meegebracht.

Het terreinbezoek met de boot wordt interessantst als we Catharinaplaatjes naderen. Peer weet nog 
heel wat interessante details te vertellen over het riet en de grienden op Catharinaplaatjes. Peer sneed 
het laatste riet op Catharinaplaatjes in 1968, of 1969. Er stond op dat moment nog 50 ha riet. Dat was 
quasi heel het eiland; alleen buiten de kade stond bandgriend om het riet mee te binden. Rond de kade 
stonden ‘kopwilgen’ geplant (knotwilgen van zo’n 2 meter hoog). Die stonden zo dicht op elkaar geplant, 
dat ze konden verhinderen dat bij hoog water de rietbussels weg konden drijven. In de grienden rond 
het riet stond onder meer Zwarte driebast, Duitse dot en ‘Schmidtstam’. Die laatste was er nog geplant 
door Peer zelf. Hij was die aanbevolen door Tuinzing. Hij plantte ze in 1971. Na de laatste rietmaaibeurt 
van 1969, waarbij de helft van het riet gemaaid werd, werden er in opdracht van Staatsbosbeheer 40 
koeien, 125 schapen en 50 pony’s op het gemaaide gedeelte losgelaten. De schapen kwamen van 
de Strabrechtse heide. Ze deden het helemaal niet goed. In het eerste jaar al stierven er 25. Daarna 
werden ze van Catharinaplaatjes weg gehaald. De pony’s deden het beter en bleven er tot circa 1975. 
Daarna werden ze toch ook weggehaald en bleven alleen de koeien over.

Bij een terreinbezoek aan de Catharinaplaatjes wist Peer Heystek nog te tonen waar hij destijds, in 
1971, de Schmidtstam geplant had. Dat was bijzonder nuttige informatie, want zelfs Tuinzing (1938) 
kende de botanische identiteit van Schmidtstam 65 niet. Hij beschreef deze kloon als een grauwsoort en 
de kwaliteit ervan stemde best overeen met een aantal katgrauwsoorten. Met de aanduidingen van Peer 
konden we op zoek naar de botanische identiteit. Op het terrein in 2012 vermoedden we een kruising 
van Katwilg met Bittere wilg (Salix x rubra). Na stekken in het najaar van 2012 bleek de stek in 2013 al te 
bloeien. Dat leverde een verrassing op. De mannelijke bloemen bleken drie meeldraden te hebben. Dat 
leidde ons tot de determinatie Kat- x Bittere wilg x Amandelwilg (Salix viminalis x purpurea x triandra), 
een nieuw taxon voor de Biesbosch en voor Nederland!
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In september zijn vrij veel wilgen in de Biesbosch goed op de kleur te determineren, zoals dit beeld op Cathari
naplaatjes duidelijk maakt. Van links naar rechts zien we ‘Schmidtstam 65’ (Kat x Bittere x Amandelwilg, helder
groen), ‘Deventer rood’ (Salix x mollissima var. undulata, goudgeel verkleurend) en ‘Rood’ (Schietwilg, zilverachtig 
blauw). Foto Arnout  Zwaenepoel, september 2012.

Peer Heystek wijst ook op de grote boom die bij de ingang van Catharinaplaatjes staat, niet ver van de 
koeienvang. Deze boom werd van oudsher gebruikt om de rietaak aan vast te leggen als de rietsnijders 
arriveerden. Het blijkt om een grote Salix x rubens basfordiana te gaan. Vermoedelijk is het eerder een 
‘Frans geel’ (Salix x rubens basfordiana forma basfordiana) dan een ‘Belgisch rood’ (Salix x rubens 
basfordiana forma sanguinea), maar dat is bij dergelijke uitgegroeide bomen wat moeilijk vast te stellen. 
Terug stekken en kijken naar de eenjarige twijgen kan hier uitsluitsel over geven. 

Bij de Deeneplaat wijst Peer op de duikerput vlak bij de aanlegplaats. De ‘greppen kwamen uit in de dui
kerput’. ‘Langs het griendpad staan kopwulgen geplant om het riet tegen te houden’. Peer schepte des-
tijds de putjes op de Deenplaat leeg om paling te vangen. De opgeschoten grienden op de Deenplaat 
zijn volgens Peer 40 jaar niet meer gehakt. ‘Het rood’ werd vroeger op 35 cm afgedaan. Dat was even 
laag als het grauw. Pas nadat er niet meer gewied werd omdat het niet meer te betalen was, werd het 
rood als kniestoven afgedaan.’ ‘Vroeger stond er ook overal grauw tussen het rood, maar dat is nu af
gestorven.’ ‘De populieren op de Deeneplaat werden gebruikt om klompen te maken en als brandhout’.
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Peer Heystek demonstreert het maken van een lus met een bindwis van Belgisch rood. Foto Theo Muusse, okto
ber 2012.
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3. Interview met mandenvlechter Leo de Been

Ook Leo de Been werd op 17 oktober 2012 geïnterviewd. Leo vlecht manden als hobby. Hij woont in 
de Stationsstraat 34 in 4921 AD Made. Zijn telefoonnummer is 0162/68 49 35. Leo is geboren op 28 
september 1942.

Leo vlocht voor het eerst met Frans geel. Dat was zo’n 30 jaar geleden, maar de wilgen kwamen toen 
niet uit de Biesbosch.

In 2000 plantte hij met een aantal andere mensen vier soorten vlechtwilgen aan, achter een boerderij in 
de Polder Steenen Muur (Brabantse Biesbosch). Het ging om Bittere wilg kloon ‘Green Dicks’, Bittere 
wilg kloon ‘Blauwe lintjes’, Belgisch rood en Frans geel. Hij kreeg daarvoor toelating van boswachter 
Dirk Fey. Omdat de ‘vlechters’ die dat materiaal zouden gebruiken eigenlijk meer stropers dan vlechters 
waren volgens Leo, verwilderde het materiaal al snel. Het staat er nog, maar is nu helemaal verwilderd. 

Leo de Been demonstreert een vlechtwerkje met Belgisch rood (Salix x rubens var.basfordiana forma sanguinea). 
V.l.n.r: Han Sluiter, Eric Cosyns, Leo de Been. Foto Bert Maes, oktober 2012.
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En het eindresultaat… Foto Theo Muusse, oktober 2012.



402 w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h  |  a p r  ' 1 4  |  w v i

4.  Interview met boswachter Dirk Fey 

Dirk Fey was boswachter in de Biesbosch vanaf 1965 tot zijn pensioen. Hij werd geïnterviewd op 18 
oktober 2012. 

Dirk Fey vertelt hoe in de erg droge zomer van 1976 de konijnen alle wilgen van de dijken van de Bies-
bosch opaten. Die konijnen waren daar nog niet zo lang te voor door jagers uitgezet. In de jaren ’70 
werd er AA Protec tegen de konijnen gebruikt om die te verdelgen en zo de grienden te beschermen.

Cornelia werd beplant met wilgen en populieren uit het bosbouwproefstation van Wageningen. De wil-
gen kwamen van overal in Europa. Het beplantingsschema is zoek. Misschien ligt er nog een dubbel 
in Tilburg. Dirk verwijst naar Jan van der Linden van het centraal archief van Driebergen (J.linden@
staatsbosbeheer.nl).

Dirk Fey plantte in 1965 Zwarte populieren op de dijk van Cornelia. Die waren aangeleverd uit Wage-
ningen. Vóór Dirk zijn tijd, omstreeks 1962-1963 zijn er ook Zwarte populieren geplant geweest door 
Dominee Noest. Die plantte de Zwarte populieren voor de aalscholvers.

Cornelia is grasland geweest en is later weer griend geworden. Er stond veel Katwilg. Dat was vóór de 
Tweede Wereldoorlog.

Momenteel ligt er een gevelde Zwarte populier uit de Sliedrechtse Biesbosch. Daar kunnen de jaarrin-
gen geteld worden.

Ook op de dijk van De Dood heeft Dirk nog Zwarte populieren geplant.

Op en rond Maltha zijn ook Zwarte populieren geplant bij de aanleg van de spaarbekkens.

De dikste Zwarte populier die Dirk kent heeft een omtrek van circa 7 m. Ze staat op de Hengstpolder in 
de Sliedrechtse Biesbosch.

Dirk vertelt dat de rare wilgen die we vonden in de Doolhof te maken hebben met griendwerker Kie-
boom, die daar een arkje staan had. Hij experimenteerde graag met allerlei plantgoed. Dat gebeurde 
circa 1950, maar ook nog later, door zijn zoon.

De Kiebooms experimenteerden ook met wilgen op de Teertjesplaat. Dat was een hooipoldertje dat 
opnieuw ingeteuld is. 

Het wilgenrpoefveld op de Deenplaat waar Tuinzing (1938) over schrijft is nu opgegaan in het griend dat 
rond de Zwarte keet staat. Er is echter veel recent bijgeplant.
De dijk op Toontjesplaat moet van rond 1910 zijn. De Zomereik erop is waarschijnlijk geplant bij aanleg 
van de dijk.
De es in de Biesbosch is meestal spontaan.

De elzen in de Doolhof zijn geplant. Els werd vaak gebruikt om vaarbomen van te maken.

De Europese vogelkers op de Visplaat is wellicht geplant door de kooiker. De lijsterbes is er waarschijn-
lijk spontaan. Er bestaat een boekje over de Visplaat.

De Schietwilg Liempde op de Hofmansplaat is geplant in 1962. Ook langs de Bakkerskil, langs het 
Kooigat en op Ganzenwei is Salix alba Liempde geplant door Staatsbosbeheer. Er is op dat moment 
ook nogal wat esdoorn geplant.

Polder de Dood was 60 ha groot. In 1970 is er waarschijnlijk voor de laatste keer stek gezet. Die zijn niet 
meer gekapt en dat zijn nu de grootste opgaande Schietwilgen.

mailto:J.linden@staatsbosbeheer.nl
mailto:J.linden@staatsbosbeheer.nl


403w v i  |  a p r  ' 1 4  |  w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h

De Noordse aalbes op Toontjesplaat is wellicht geen aanplant.

Dirk herinnert zich aangeplante Schmidtstam 65 aan de overkant van het Buiten Kooigat. De aanplant 
dateert van circa 1960-1965.

Maarten van Elzelingen uit Werkendam heeft ooit Amerikaantje aan Ies Zonneveld getoond. Ook Kees 
Visser en anderen kenden dat Amerikaantje.

Frans geel lukte niet goed in de Biesbosch. Het ging altijd dood.

Dirk kende geen Boswilgen in de Biesbosch in de eerste vijf jaar dat hij daar werkte. 

Boswachter Dirk Fey. Foto Eric Cosyns, oktober 2012.

5. Interview met beheerder Staatsbosbeheer Dick Veenhuizen

Dick Veenhuizen stond aan het hoofd van Staatsbosbeheer in de Biesbosch tot aan zijn pensioen. Hij 
werd geïnterviewd op 18 oktober 2012.

Dick lichtte toe waar de Essenplaat zich bevindt. We vonden immers in de briefwisseling van Tuinzing 
een document terug (Tutein Nolthenius 1975), waaruit bleek dat er op de Essenplaat ook ooit een sa-
licetum aangelegd werd. De Essenplaat ligt ten noorden van het Hollands diep op een half uurtje rijden 
van de Biesbosch.

Dick vertelt ook hoe in 1965 de dijk op Ruwen hennip doorgebroken was. Het hooiland is toen veranderd 
in riet. Dat werd dan gebruikt als jachtterrein op wintertaling. Staatsbosbeheer heeft de dijk hersteld in 
1980 en heeft de klepduikers toen omgekeerd. Daardoor kon men langer water vasthouden in Ruwen 
Hennip.
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De ruilverkaveling Noordwaard dateert van begin de jaren ’70, vermoedelijk van 1968 tot 1975. Dat 
gebeurde niet door Staatsbosbeheer, maar door een zelfstandig bedrijf. 

In polder de Zalm en de Kroon vonden we een Salix alba variëteit caerulea met omtrek 7 m. Dick 
Veenhuizen wil zijn best doen om aan te kaarten dat deze boom niet zou verdwijnen bij de geplande 
ontpoldering.

Het salicetum in de Kornse Boezem is geplant in 1968. Niet alle soorten groeiden daar goed. Het was 
er te venig. Het salicetum bij het Biesboschmuseum is geplant met stekken van de Kornse Boezem en 
met materiaal dat Tuinzing nog her den der bijhaalde. In de Kornse boezem werkten de broers Pelikaan 
als griendwerkers. Rond 1980 is het salicetum van de Kornse Boezem opgeruimd. 

Dick Veenhuizen suggereert Martin Hoevenaar (Kerkstraat 10, 4926 CW Lage Zwaluwe, tel.: 0168/48 
33 05) te contacteren. Die is tegenwoordig nog actief als vrijwilliger bij het griendbeheer rond de Zwarte 
Keet.

V.l.n.r.: Rob van der Made, Ies Zonneveld, Dick Veenhuizen en Dirk Fey. Foto Eric Cosyns, oktober 2012.

6. Interview met educatief boswachter Jacques van der Neut

Jacques van der Neut werkt als educatief boswachter bij Staatsbosbeheer. Hij werd geïnterviewd sa-
men met de vorige twee mensen op 18 oktober 2012. Jacques vertelt dat het salicetum bij het bezoe-
kerscentrum van de Sliedrechtse Biesbosch wellicht geplant is door vrijwilligers. Hans van Bokkum 
heeft daar geplant. Leen Fijnekam, de coördinator van de vrijwilligers, weet eer wellicht ook meer over. 
De aanplantingen dateren vermoedelijk van 1950 en later. 
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7. Interview met terreinbeheerder Staatsbosbeheer Rob van der 
Made

Rob werkt bij de terreinploeg van Staatsbosbeheer. Hij werd geïnterviewd samen met de vorige perso-
nen op 18 maart 2012. 

Rob vertelt dat er op Aakvlaai nogal wat aanplant gebeurd is van wilgen en plantmateriaal dat van elders 
kwam. Bij het project ‘Ruimte voor de rivier’ moesten alle wilgen daar verdwijnen. Omstreeks 2000 heeft 
Rob daar gigantisch veel wilgen moeten omzagen en instrijken met round-up. De Aakvlaai is ontpolderd 
en heringericht als recreatiegebied. De vegetatie bestaat uit aanplantingen én heropslag. Nog steeds 
worden de wilgen daar regelmatig teruggezet, in functie van de betere doorstroming van het water. Bij 
de aanplanten hoorden ook bramen. Mogelijk is de Rubus armeniaca in de Biesbosch op die manier de 
Biesbosch binnengekomen.

Rob vertelt ook waar er overal kaden liggen en welke daarvan nog begaanbaar zijn of gemaaid worden. 
Dat kan ons helpen bij de inventarisatie. 

Op de Aakvlaai zijn ook bramen aangeplant. Mogelijk is Rubus armeniaca op die manier de Biesbosch binnenge
komen. Foto Arnout  Zwaenepoel, juni 2012. 

8. Interview met landbouwer Jan Saarloos

Jan Saarloos is de nog actieve landbouwer van de Visplaat. Hij werd geïnterviewd tijdens de kartering 
van de Visplaat in 2012.

Jan suggereert Arie Hoevenaar (Lage Zwaluwe) te contacteren in verband met het beheer van de grien-
den rond de Zwarte Keet. Arie stamt zelf van een griendwerkersfamilie. 

Jan Saarloos, vertelt ook een aantal historische aspecten over Polder De Visplaat. 
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Het wilgenbos aan de noordkant van de Visplaat is ontstaan uit griend, waarvan de laatste stekken niet 
meer gehakt werden, waardoor dit bos op het eerste zicht spontaan oogt. Bij goed toekijken kan men 
evenwel nog de rijvormige aanplant van de stekken ontwaren, hoewel talrijke bomen inmiddels al omge-
vallen zijn en dit patroon geleidelijk aan doen vervagen. Zonneveld (2000) vermeldt hetzelfde fenomeen 
ook voor andere plaatsen in de Biesbosch: ‘ De meest gave bomen komen van het laatste stek dat werd 
geplant vlak voor de griend werd verwaarloosd en dat dus nooit werd afgehakt’. 

De vader van Jan Saarloos hielp in de periode 1945 tot 1970 regelmatig bij het verstevigen van de kade 
op het eiland. Volgens Jan zijn de wilgen op de oostkant van de kade vermoedelijk de uitlopers van het 
rijshout dat gebruikt werd om de kade te verstevigen in die periode. Op dit traject zijn vooral Kat- x Bit-
tere wilg x Amandelwilg (‘Schmidtstam’) en Bittere wilg (Salix purpurea lambertiana) opvallend frequent 
aanwezig.

Ook over de eendenkooi op de Visplaat verschaft Jan enige uitleg. De eendenkooi is aangelegd in 1914 
of 1915 en is buiten gebruik gesteld omstreeks 1962. De kooiker was Kees van Lent. Hij zou eventueel 
nog kunnen geïnterviewd worden. Jan suggereert ook nog de ‘Rooie’ Herman Dubbelman uit Lage 
Zwaluw als mogelijke zegspersoon voor informatie over griendwilgen.

Staatsbosbeheer verwierf de Anna Jacominaplaat in 1990 van Rijkswaterstaat. Het gebied kent een 
gebruiksovereenkomst met Jan Saarloos, die er dieren op laat grazen. 

9. Interview met kooiker Jan Reuser

Jan Reuser, de laatste kooiker van de eendenkooi op de Hofmansplaat vertelde in september 2012 zijn 
herinneringen aan het gebruik van de verschillende lokale wilgensoorten. 

Jan was veruit meest enthousiast over Duitse dot als bandteen om rietschoven te binden. Dat was 
een stevige ‘rietband’ die grote bussels kon samenhouden. Over Zwarte driebast was hij veel minder 
enthousiast. Dat was misschien wel een goede vlechtteen voor de mandenmakers, maar om riet op te 
binden was die niet dik en sterk genoeg. Hoogstens om rijshout op te binden (‘hakkersband’) was die 
wél geschikt, want de rijshoutbundels waren kleiner dan de rietschoven. Zwarte driebast was bovendien 
erg duur, wat ook een belangrijke reden was om er niet te veel van aan te schaffen. Jan wist de Zwarte 
driebast nog op het terrein aan te wijzen. Deze wilg werd volgens hem vooral tussen 1950 en 1960 nog 
sterk gepromoot. Ze werd volgens hem steeds geplant in het midden van de rietgorzen, op de hoogste 
en droogste plaats. 

Jan herinnerde zich nog verschillende andere benamingen van wilgen: ‘gele wilg’ die als band gebruikt 
werd, Belgisch rood, Belgisch geel, Duitse dot, Bittere wilg en rooie wilg. De rooie wilg wordt op het 
terrein aangeduid bij een Schietwilg. Dit is in overeenstemming met de literatuuraanduidingen (Tuinzing 
1938, Zonneveld 2000). Jan toont op het terrein ook nog een wilg die hij als ‘ijsgrauw’ benoemd. Het is 
een knotboompje van Katwilg. Deze uitleg is in tegenspraak met de literatuur (o.a. Tuinzing 1938) die 
‘ijsgrauw’ als een Amandelwilg bestempelt. 

Jan plantte zelf ook nog een rij Salix alba kloon Liempde, die er nog steeds staat. Het was een overschot 
van poten die hij kreeg van Staatsbosbeheer (Leen De Munnick en Bas Van de Heuvel) omstreeks 1962. 
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Kooiker Jan Reuser (eendenkooi Hofmansplaat) demonstreert het knopen van een bos riet met een rietband. 
Foto’s Eric Cosyns, september 2012. 
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BIJLAGE 2: DE ONDERZOEKERS

Eric Cosyns is plantenecoloog en werkt voor de West-Vlaamse Intercommunale, waar hij natuurbeheer-
advies aan gemeenten, provincie en Vlaams Gewest verleent. Hij publiceerde vooral over verbreiding 
van planten door grote zoogdieren in het natuurbeheer en maakte daar ook een doctoraat over. Hij is 
ook mede-auteur van Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen (2013).

Bert Maes is bioloog en cultuurhistoricus en heeft een ecologisch adviesbureau. Zijn hoofdthema’s zijn 
onderzoek naar en advies over de autochtone status van inheemse bomen en struiken in Nederland, 
Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen. Daarnaast houdt jij zich bezig met de cultuurhistorie van bomen, 
bossen en parken en buitenplaatsen, de spontane stadsnatuur en watervegetaties. Van zijn hand ver-
schenen onder meer De linde in Nederland (1989), Bomen en Monumenten (1996), bijdragen aan Mo-
numentale bomen in Nederland (1991), Bomen en mensen (2000) en Inheemse bomen en struiken in 
Nederland en Vlaanderen (2006, derde druk 2013).

René van Loon is ecoloog met een eigen onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in oude bos-
kernen en inheemse bomen en struiken. Hij houdt zich, in nauwe samenwerking met de afdeling Zaad 
en Plantsoen van Staatsbosbeheer, ook bezig met vermeerdering van houtige gewassen voor de markt 
en de inrichting van de Nationale Genenbank Autochtone Bomen en Struiken.

Arnout  Zwaenepoel is plantenecoloog en werkt voor de West-Vlaamse Intercommunale, waar hij na-
tuurbeheeradvies aan gemeenten, provincie en Vlaams Gewest verleent. Hij voerde ook een aantal 
historisch-ecologische studies uit en inventariseerde ook zowel autochtone als cultuuhistorisch waarde-
volle bomen. Hij specialiseerde zich in het geslacht wilg. Hij schreef onder meer Handboek botanisch 
bermbeheer (1998), De Broeken van de IJzer- en Handzamevallei (2011) en is medeauteur van de Atlas 
van de Flora in Vlaanderen en het Brussels Gewest (2006), Inheemse bomen en struiken in Nederland 
en Vlaanderen (2006, 2013) en Eendenkooien in Vlaanderen en Nederland (2011). Momenteel werkt hij 
aan een boek over de wilgen in de Lage landen.
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Bert Maes, Ecologisch Adviesbureau Maes. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2012.
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René van Loon. Foto Bert Maes, juni 2013. 

Bert Maes en Arnout  Zwaenepoel. Foto Eric Cosyns, juni 2012.
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Bert Maes en Arnout  Zwaenepoel. Foto Eric Cosyns, juni 2012. 

Eric Cosyns op Catharinaplaatjes. Foto Arnout  Zwaenepoel, september 2012.
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Arnout  Zwaenepoel bij de Amerikaantjes op het dijkje voor de Boerenplaat. Foto Eric Cosyns, september 2012.

Theo Muusse experimenteert de smakelijkheid van Kleine kaardenbol op de SintJansplaat. Foto Eric Cosyns, 
september 2012.
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Eric Cosyns met GPS op de Cloppenwaard. Foto Arnout  Zwaenepoel, september 2012.



417w v i  |  a p r  ' 1 4  |  w i l g e n k a r t e r i n g  B i e s b o s c h

V.l.n.r.: Rob van der Made, René van Loon, Leo de Been, Bert Maes, Eric Cosyns, Ies Zonneveld. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, oktober 2012.

V.l.n.r.: Ies Zonneveld, Theo Muusse, Arnout  Zwaenepoel en Dirk Fey. Foto Eric Cosyns, oktober 2012.
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Ies Zonneveld en Theo Muusse. Foto Eric Cosyns, oktober 2012.

V.l.n.r.: René van Loon, Arnout  Zwaenepoel, Dirk Fey aan het roer, Dick Veenhuizen en Bert Maes. Foto Eric 
Cosyns, oktober 2012.
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Bert Maes. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.

Eric Cosyns. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.
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Theo Muusse. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.

Arnout  Zwaenepoel. Foto Bert Maes, juni 2013.
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Theo Muusse. Foto Arnout  Zwaenepoel, april 2013.

Arnout  Zwaenepoel. Foto Bert Maes, juni 2013.
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