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Voorwoord 
 
Beste lezer, 
 
Voor u ligt mijn onderzoek naar de grienden in de Vijfheerenlanden. Het eerste hoofdstuk gaat over 
het landschap van mijn jeugd. Open gebieden die elkaar afwisselen met gesloten percelen, prachtig 
vind ik het. In belangrijke mate heeft dit landschap mij ertoe gebracht de master 
Landschapsgeschiedenis te gaan volgen. Het tweede deel van dit onderzoek gaat over de grienden in 
dit landschap. Pas later ben ik gaan beseffen dat het landschap met de grienden waar ik talloze keren 
doorheen ben gereden via de snelweg A2 een belangrijke waarde heeft en nergens anders in 
Nederland op deze manier terug te vinden is. Op zoek naar een geschikt scriptieonderwerp heb ik 
veel opties langs zien komen, maar telkens weer bedacht ik me dat ik graag onderzoek doe naar het 
landschap dat mij zo geïnspireerd heeft en zodoende kwam ik bij de streek Vijfheerenlanden uit. Het 
dorp Zijderveld is hier te vinden, waar ik van mijn tiende tot aan mijn 23e gewoond heb. Tijdens het 
schrijven van deze scriptie helaas net niet meer, wat het scriptieproces vertraagde, maar aan de 
andere kant ervoor zorgde dat ik met een frisse blik ernaar kon kijken. 
Na een aantal maanden hard bikkelen is het nu dan toch gelukt om de scriptie af te ronden. Dit heb 
ik niet alleen gekund, en ben dan ook zeer dankbaar voor de hulp die ik mocht ontvangen. In de 
eerste plaats van mijn begeleider Theo Spek, die altijd zeer enthousiast was en me telkens weer een 
stukje verder bracht. Ook heb ik in dit scriptieproces meerdere mensen mogen spreken die allen op 
hun eigen manier veel over de griendcultuur wisten en dit graag overbrachten op mij. Zij zijn zich er 
bijna allemaal van bewust dat de griendcultuur waar ik over geschreven heb van vroeger is en dat het 
waard is om de verhalen die deze cultuur met zich meebrengt te vertellen zodat dit stuk geschiedenis 
levend gehouden wordt. Ik ben Aart Horden, Piet Bogerd, René Garskamp, Rob van Aalsburg, Dick 
Kerkhoff, Henri Groeneveld en Annelies van Egmond dan ook dankbaar dat ik een stukje van hun tijd 
en van hun verhalen mocht gebruiken. Daarnaast hebben veel mensen in mijn naaste omgeving 
meegekregen hoe lastig ik dit scriptieproces soms vond, altijd stonden ze voor me klaar en hielpen ze 
me waar ze konden. Bedankt pap, dat u me praktisch zoveel ondersteunde. Bedankt mam, dat u 
telkens net dat zetje gaf waardoor ik weer nieuwe energie kreeg. Lieve vrienden, lieve huisgenoten, 
lieve allemaal die om mij heen stonden afgelopen jaar, bedankt dat jullie me bleven steunen.  
Soli Deo Gloria. 
 
Elizabeth Verkuil 
20 november 2021 
Utrecht 
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Samenvatting 
 
Het landschap in Nederland komt steeds meer onder druk te staan door allerlei maatschappelijke 
problemen. Door deze druk dreigt waardevol cultuurlandschap te verdwijnen. In de Vijfheerenlanden 
liggen grienden, een vorm van cultuurlandschap dat zo’n honderd jaar geleden erg belangrijk was 
voor de economie, maar waar tegenwoordig veel mensen niet meer vanaf weten. Om landschappen 
te bewaren voor de toekomst is het essentieel te onderzoeken wat deze cultuurlandschappen 
precies inhouden. In dit onderzoek wordt de volgende centrale vraag gesteld: Welke rol hebben 
grienden in het landschap en de vroegere samenleving en economie van de Vijfheerenlanden 
gespeeld en hoe zijn ze te behouden voor de toekomst? Het onderzoek is uitgevoerd door gebruik te 
maken van meerdere bronnen: archieven, historische kaarten, literatuuronderzoek en oral history.  
 
Het onderzoek is opgedeeld in twee thema’s verdeeld over drie hoofdstukken. Het eerste thema gaat 
over het landschap van de Vijfheerenlanden. Geologie, geomorfologie, bodem en het 
cultuurlandschap worden behandeld. De Vijfheerenlanden is een overgangsgebied tussen het 
rivierengebied in het oosten en het veenweidelandschap in het westen. Deze overgang zie je vooral 
terug in de ondergrond. Onder het maaiveld liggen meerdere stoomruggen en sommige hiervan zijn 
nog zichtbaar in het landschap aanwezig. Het veen dat zich tussen deze stroomruggen kon 
ontwikkelen ligt op een gemiddelde diepte van 30-40 centimeter. Nadat dit veen zich ontwikkeld 
heeft, is er door overstromingen van de rivier een kleilaag afgezet boven op dit veen. Tussen de 11e 
en 13e eeuw hebben er onder leiding van de Bisschop van Utrecht ontginningen plaatsgevonden in 
het gebied. Opvallend is dat men er toen voor gekozen heeft de voor het veenweide zo typische 
cope-verkaveling op de klei toe te passen. De ontwatering van de Vijfheerenlanden en omliggende 
gebieden verkeerde in een slechte staat waardoor er al vroeg (1284) afspraken gemaakt werden om 
de wateroverlast gezamenlijk aan te pakken. Deze samenwerking ging snel over in bestuurlijke 
samenwerking en staat aan de basis van de gezamenlijke Vijfheerenlanden.  
 
Het tweede thema gaat over het specifieke cultuurlandschap van de Vijfheerenlanden, namelijk de 
grienden. Dit thema is opgedeeld in twee hoofdstukken, één over het landschap van de grienden en 
één over de sociaaleconomische kenmerken van de grienden. Een griend is een stuk land dat beplant 
is met wilgenstruiken, bedoeld voor de teelt van griendgewas. Binnen de Vijfheerenlanden liggen 
binnendijkse grienden. Deze grienden kunnen alleen bestaan door menselijk ingrijpen, in 
tegenstelling tot grienden die buitendijks gelegen zijn. De binnendijkse grienden zijn afhankelijk van 
een hoge grondwaterstand en de aanwezigheid van vaarwater om de oogst makkelijk te kunnen 
vervoeren. Om deze redenen liggen de grienden vaak op ver afgelegen percelen, die voor andere 
doeleinden niet (meer) geschikt waren. In de Vijfheerenlanden lag het hoogtepunt van het 
griendareaal tussen 1850 en plusminus 1920. Na de teloorgang van de hennepteelt zijn veel 
hennepakkers griendpercelen geworden. De meeste grienden waren in het noorden en westen van 
de Vijfheerenlanden gelegen, waar zich drechtvaaggronden bevinden en de polders slechter 
ontwaterd waren dan de polders in het zuiden van het gebied. Doordat de grienden regelmatig 
gehakt worden is er sprake van een hoge dynamiek van de bodem en het leven dat zich in een griend 
bevindt. Ruimtelijke kenmerken van grienden zijn het hoogteverschil tussen de verschillende 
percelen, de wilgen langs de kant tussen de sloot en het griendperceel en de sloten. De sloten zijn 
belangrijk vanwege het eerder genoemde vervoer en de bagger die eens in de drie jaar verwijderd 
werd om de akker te bemesten.  
 
Grienden zijn er in twee verschillende ‘soorten’, namelijk snijgrienden en hakgrienden. Het overgrote 
deel van de grienden in de Vijfheerenlanden waren hakgrienden. De griendcultuur was 
georganiseerd via een eigenaar die een opzichter aanstelde. Deze opzichter zorgde voor de aanwas 
van griendwerkers. Geleidelijk aan raakten iedereen die in de polders woonde betrokken bij de 
grienden.  
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Vaak werd het vakmanschap van een griendwerker van vader op zoon doorgegeven en zo 
ontstonden er echte griendwerkersfamilies. De griendwerkers zorgden voor de aanpoot, het stikken, 
het wieden van het onkruid, het baggeren en tot slot voor de oogst. Deze oogst moest vanwege de 
eigenschappen van de wilg tussen de derde dinsdag van november en 15 maart plaats vinden. Ieder 
jaar op de derde dinsdag van november vond de verkoping van het nog ‘ter veld staande’ gewas 
plaats. Het griendgewas werd vervolgens geoogst en voor veel verschillende doeleinden verder 
verwerkt. Wanneer een snijgriend geoogst werd ging deze naar een mandenmakerij waar er manden 
gevlochten werden van de wilgentenen. Een hakgriend kende meerdere toepassingen. Een groot 
deel werd als hoephout verkocht en ging naar een hoepelmakerij waar een kuiper er hoepels van 
maakten om tonnen heen. Een kleiner deel werd in tuinderijen gebruikt, als bindteen en voor de 
stoelenmakerij. Het afval van de griend werd verwerkt tot rijshout en werd gebruikt in 
waterstaatswerken.  
 
De griendcultuur verloor haar grootste betekenis toen het plastic opkwam en daarmee producten 
van de grienden die als verpakkingsmateriaal dienden verdrong. Ook het meer ‘mobiel’ worden van 
griendwerkers zorgde ervoor dat er geen nieuwe aanwas van griendwerkers meer bij kwam omdat 
steeds meer arbeiders vertrokken naar ander werk. Griendeigenaren pootten soms populieren in de 
griend, met het idee dat daar meer geld mee te verdienen was. Sinds de oorlog zijn enkele grienden 
aangekocht door Staatsbosbeheer, Stichting het Zuid-Hollands Landschap en Het Utrechts 
Landschap. Zij dragen zorg voor de instandhouding van de grienden en de biodiversiteit die deze 
grienden met zich mee brengen. Het Zuid-Hollands Landschap en het Utrechts Landschap beheren nu 
samen negentig hectare griend in de Vijfheerenlanden. De oorspronkelijke toepassingen van de 
griendcultuur zijn er, naast griendhout voor de waterstaatswerken, bijna niet meer. Enkele bedrijven 
in de sector houden zich nog wel bezig met de moderne griendcultuur. Hierin wordt het beheer van 
een griend volledig gemechaniseerd uitgevoerd, variërend van het inpoten tot het oogsten. 
Toepassingen die hierbij horen zijn producten voor in tuinen maar ook zinkstukken voor 
waterstaatswerken.  
 
Het Zuid-Hollands Landschap en het Utrechts Landschap zien de cultuurhistorische waarde van de 
grienden in de Vijfheerenlanden, vooral in de polder Autena-Bolgerijen, als laatste binnendijkse 
griendbolwerk. Het heeft daarom grote kans om behouden te blijven voor de toekomst. Belangrijke 
aanbeveling aan het eind van deze scriptie is een onderzoek naar de haalbaarheid van de toepassing 
van griendcultuur binnen de bossenstrategie van de Rijksoverheid om op deze manier te kunnen 
bijdragen aan de klimaatproblematiek. 
  



P a g i n a  5 

 

Inhoudsopgave 
1. Inleiding ........................................................................................................................................... 7 

1.1 Aanleiding ................................................................................................................................ 7 

1.2 Stand van onderzoek ............................................................................................................... 8 

1.3 Probleemstelling .................................................................................................................... 10 

1.4 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen ........................................................................... 11 

1.5 Onderzoeksmethoden ........................................................................................................... 12 

2. Het landschap van de Vijfheerenlanden: opbouw en ontwikkeling ............................................. 14 

2.1 Inleiding ................................................................................................................................. 14 

2.2 De ondergrond: geologie, geomorfologie en bodem ............................................................ 16 

Geologie en geomorfologie ........................................................................................................... 16 

Bodem ........................................................................................................................................... 18 

2.3 Cultuurlandschap................................................................................................................... 26 

Ontginningen ................................................................................................................................. 27 

Waterstaat ..................................................................................................................................... 30 

3. Landschapskenmerken van de grienden ....................................................................................... 38 

3.1 Inleiding ................................................................................................................................. 38 

3.2 ‘De taal van de griend’ ........................................................................................................... 38 

3.3 Locatie en ligging ................................................................................................................... 39 

Aanleg ............................................................................................................................................ 39 

Grienden in de Vijfheerenlanden tijdens de 19e eeuw ................................................................. 40 

Grienden in de Vijfheerenlanden tijdens eerste helft 20e eeuw ................................................... 42 

Grienden in de Vijfheerenlanden tijdens tweede helft 20e eeuw ................................................. 47 

Huidige grienden van de Vijfheerenlanden ................................................................................... 49 

Lange termijnontwikkeling van de grienden in de Vijfheerenlanden ........................................... 50 

3.4 Bodemopbouw en waterhuishouding ................................................................................... 51 

3.5 Cultuurlandschapskenmerken ............................................................................................... 55 

3.6 Flora en fauna in de grienden ............................................................................................... 57 

4. Sociaaleconomische kenmerken van de grienden in de Vijfheerenlanden .................................. 61 

4.1 Inleiding ................................................................................................................................. 61 

4.2 Organisatie van de griendteelt .............................................................................................. 61 

Eigendom ....................................................................................................................................... 61 

Arbeiders ....................................................................................................................................... 62 

Verkoop ......................................................................................................................................... 62 

4.3 Opkomst en achteruitgang van de griendteelt ..................................................................... 64 

Opkomst griendcultuur ................................................................................................................. 64 



P a g i n a  6 

 

Achteruitgang griendcultuur ......................................................................................................... 65 

Betekenis achteruitgang griendcultuur voor de grienden ............................................................ 67 

4.4 Aanplant, onderhoud en oogst van een binnendijkse griend ............................................... 68 

Aanplant hakgrienden ................................................................................................................... 68 

Onderhoud .................................................................................................................................... 69 

Oogst ............................................................................................................................................. 72 

Snijgrienden ................................................................................................................................... 74 

4.5 Toepassingen ......................................................................................................................... 75 

4.6 Huidig beheer en toekomst van de grienden ........................................................................ 78 

Huidig beheer ................................................................................................................................ 78 

Toekomst van de grienden ............................................................................................................ 82 

5. Conclusies en aanbevelingen ........................................................................................................ 85 

5.1 Inleiding ................................................................................................................................. 85 

5.2 Hoofdlijnen van het onderzoek ............................................................................................. 85 

5.3 Aanbevelingen voor nader onderzoek .................................................................................. 87 

Bronnen- en literatuurlijst ..................................................................................................................... 88 

Lijst met afbeeldingen ....................................................................................................................... 93 

Overzicht van bijlagen ........................................................................................................................... 95 

 

 

  



P a g i n a  7 

 

1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
Wie tegenwoordig door het landschap loopt, fietst of rijdt heeft niet veel kans om een griend tegen 
te komen. Zo’n honderd jaar geleden was dat echter ondenkbaar. Grienden maakten een groot deel 
uit van de economie, samenleving en dus van het landschap. Maatschappelijk gezien hebben 
grienden een hoop moeten inleveren, omdat hun producten minder nodig zijn in onder meer de 
weg- en waterbouw dan vroeger. Toch hebben de overgebleven grienden nog veel waarde. Zo zijn 
het ecologisch gezien interessante gebieden voor vogels, insecten en flora. Veel griendlandschappen 
zijn heden ten dage geëxploiteerd voor recreatiedoeleinden. Het landschap staat onder druk door de 
vele ruimtelijke veranderingen en opgaven die Nederland kent. Hierbij valt te denken aan 
dijkverhogingen, uitbreiding van steden en de intensivering van de landbouw. De gevolgen hiervan 
voor het landschap zijn groot, zoals de terugloop van de biodiversiteit. Door de decentralisatie van 
het landschapsbeleid is er meer versnippering gekomen van beleid en verantwoordelijkheid hiervan. 
Ondanks deze vermindering van aandacht voor het landschap is de waarde van het landschap wel erg 
belangrijk voor welzijn en culturele identiteit.1 Grienden kunnen daarnaast van belang zijn bij de 
strijd tegen klimaatopwarming, met name voor de teelt van biomassa.2 Biomassaplantages van wilg 
en els zijn in wezen een continuering van de vroegere grienden. De context van dit onderzoek is de 
vraag wat we uit het verleden kunnen leren om mee te nemen in de huidige ontwikkelingen in het 
landschap. 
 
Een van de gebieden in Nederland waar traditioneel veel grienden voorkomen is in de streek en 
gemeente Vijfheerenlanden (fig. 1.1). Dit gebied wordt gekenmerkt door de overgang tussen het 
rivierkleilandschap en het veenweidelandschap. Het ligt in het midden van Nederland, in het zuiden 
van de provincie Utrecht (fig. 1.2).  

 
1 College van Rijksadviseurs, 2018.  
2 Boosten & Briel, 2018.  

Figuur 1.1 Een griend in de Vijfheerenlanden (eigen foto) 
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1.2 Stand van onderzoek 
Landschap 
Het begrip landschap kent een ingewikkelde geschiedenis. Rond de zestiende eeuw begonnen 
schilders in Nederland afbeeldingen te maken van de omgeving, deze schilderijen werden 
‘landschappen’ genoemd. Gevolg hiervan was dat het afgebeelde ‘object’ ook meer en meer als 
landschap aangeduid werd. Landschap werd hiermee een visueel begrip, dat verwees naar de 
esthetische belevenis. Een andere metafoor die vaak gebruikt wordt is het landschap als een boek, 
waaruit de geschiedenis kan worden afgelezen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het 
landschap op deze manier door iedereen verschillend kan worden ‘gelezen’. Ook kan er net als in een 
boek over de oude tekst geschreven worden. Dit wordt ook wel palimpsest genoemd. Een oude laag 
wordt weggevaagd en er wordt een nieuwe laag overheen gelegd. Van deze oude laag blijven dan 
wel sporen aanwezig, waardoor er een gelaagd landschap ontstaat.3  
 
Het Europese landschapsverdrag hanteert als definitie: ‘Landschap is een gebied, zoals waargenomen 
door mensen, waarvan het karakter het resultaat is van de actie en interactie tussen natuurlijke 
en/of menselijke factoren’.4 In de Van Dale (1992) wordt er onder andere de volgende definitie 

 
3 Renes, 2010, p. 12-13. 
4 Antrop, 2007. 

Figuur 1.2 Ligging Vijfheerenlanden in Nederland (Esri Nederland) 
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gegeven: ‘Een landelijke omgeving die men met één blik overziet; en in geografische zin: een deel 
van de aardoppervlakte dat zich als een zelfstandig geheel onderscheidt. Het begrip landschap heeft 
een bredere betekenis dan het begrip land.5 Ook Berendsen komt met verschillende betekenissen 
van landschap. Een hiervan is de term landschap om een administratief gebied, territorium of gewest 
aan te duiden. De inhoud van dit gebied maakt dan niet uit. Een andere manier van het gebruik van 
de term landschap kan wijzen op een regio die op grond van een bepaald kenmerk te onderscheiden 
is van een andere regio. In Nederland kennen we hierin de historisch-geografische landschappen, net 
als de bodemkundige landschappen. Een derde manier van het duiden van landschap kan liggen in 
het aangeven van het uiterlijk van een gebied aan te geven. Dat kan bijvoorbeeld een landschap op 
een foto of schilderij zijn, of andere landschapsindrukken. Een vierde en laatste manier die 
Berendsen aandraagt voor het duiden van het woord landschap is het aanduiden van een totaliteit 
van een gebied. Deze wordt dan bepaald door de samenhang tussen de verschillende 
landschapsfactoren reliëf, klimaat, gesteente, bodem, water, lucht, planten, dieren en mensen. 
Binnen de fysische geografie wordt vaak deze laatste definitie gebruikt. 6 De visuele uitleg, die na de 
zestiende eeuw steeds meer ‘gewoon’ werd, is bij het grote publiek meer geworteld. De 
overeenkomst tussen alle definities is dat ze iets te maken hebben met waarneming. Wanneer er 
beleid geschreven moet worden zijn beide betekenissen van belang. Het fysieke landschap waarin er 
elementen en structuren kunnen worden beschreven aan de ene kant en aan de andere kant het 
visuele landschap dat voornamelijk een constructie in het hoofd is.7  
 
Visies op landschap 
Er bestaan meerdere visies op het landschap, die ook naast elkaar nog een rol spelen. Sinds de 
negentiende eeuw is de relatie tussen mens en zijn of haar omgeving een belangrijk thema. In de 
negentiende eeuw stond nog vast dat het ruimtelijk handelen van de mens voornamelijk werd 
bepaald door de natuurlijke omstandigheden, het fysisch determinisme. Tegenwoordig is het wel 
duidelijk dat de natuurlijke omgeving niet alles verklaart. In de wisselwerking tussen natuur en mens, 
zijn de meeste ontwikkelingen in gang gezet door de mens. De natuurlijke gesteldheid van de 
omgeving wordt tegenwoordig beschouwd als beperkende factor. Een voorbeeld van menselijke 
invloed in de natuurlijke omgeving is de maaivelddaling in de veengebieden, ontstaan door de 
ontwatering van het veen voor landbouwkundig gebruik. Binnen de huidige onderzoeken naar de 
geschiedenis van het landschap zijn de natuurlijke verschillen echter nog wel van belang. Na het 
fysisch determinisme werd de nadruk gelegd binnen de landschapsgeografie op verklaringsmodellen 
die meer gericht zijn op economische veranderingen en de daaraan gekoppelde technologische 
ontwikkelingen. Ook agrarische specialisatie maakt hier onderdeel van uit. Dit heeft gevolgen voor 
het landschap, het best te zien in de inrichting van het land, maar ook indirect te zien in de groei van 
handel en transport. Binnen agrarische specialisatie zijn er ook strategieën die minder zichtbare 
gevolgen hebben voor het landschap, hierbij valt te denken aan gewasveredeling of een verkorting 
van de braakperiode. Dit zijn veranderingen die plaatsvinden zonder structuurwijziging. Het is dan 
ook terug te zien in het landschap dat sommige ontwikkelingen binnen de samenleving gepaard gaan 
met veranderingen in het landschap en sommige ontwikkelingen dat niet of nauwelijks doen. Een 
derde visie op het landschap ziet het landschap niet alleen als economische basis voor hun 
activiteiten, maar ook als een podium waarop men zichzelf kan presenteren. Dit is terug te zien in 
huizenbouwers of polderontwerpers, welke kiezen voor een eigen stijl. Een persoon kiest dan niet 
alleen voor wat hij of zij mooi vindt, maar geeft ook een bepaalde boodschap af. Deze visie levert ook 
strijd op. Boeren, ecologen, landschapshistorici en recreanten hebben allemaal eigen ideaalbeelden 
die vaak in strijd zijn met elkaar.8  
 

 
5 Antrop, 2007. 
6 Berendsen, 2008. 
7 Renes, 2010, p.13-14. 
8 Renes, 2010, p.17-22. 
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Nederland kent een bijzondere variatie in verschillende landschappen. Dit hangt samen met de 
ondergrond, die veel verschillen kent door de delta waarin Nederland zich gepositioneerd heeft. De 
mensen die zich er vestigden waren zich genoodzaakt zich aan te passen aan de mogelijkheden die 
het natuurlijke landschap hen bood. Elk gebied vroeg om zijn eigen aanpassingen waardoor 
uiteindelijk een rijke variatie aan cultuurlandschappen ontstond. Een paar van deze 
cultuurlandschappen zijn buiten Nederland een zeldzaamheid, zoals het veenweidelandschap. 
Landschappen zijn geen statische verschijnselen, ze veranderen door steeds verdergaande 
aanpassingen die nodig zijn door veranderende omstandigheden of wensen. Veel van deze 
veranderingen gingen geleidelijk en vonden plaats over een grotere periode.  Tot aan de 19e eeuw 
was dit de dynamiek in het landschap, vanaf het einde van de 19e eeuw nam deze fors toe. Dit kwam 
door de sterk toenemende mogelijkheden om grotere aanpassingen te doen. Kunstmest was een 
belangrijke verandering voor verbeterde voedselproductie. Een andere grote verandering was de 
transitie van een ruraal land naar een urbaan land. De bevolking groeide explosief en zorgde voor 
een voedselvraagstuk. Dit zorgde ervoor dat de landbouw gemoderniseerd moest worden. De 
ruilverkaveling was hier het antwoord op, net als het rechttrekken van sloten en beken. Door deze 
ingrepen verdwenen de vaak op de natuurlijke ondergrond gebaseerde structuren uit het landschap. 
Niet overal in Nederland gebeurde dat in dezelfde mate. Zo is in het Utrechts-Hollands 
veenweidegebied het cultuurlandschap nog goed terug te zien in het nederzettingen en 
slotenpatroon. In andere delen van Nederland zijn perceelsgrenzen verdwenen, net als de 
beplantingen die daarbij hoorden. Door de verwijdering hiervan is het landschap van gesloten naar 
open gegaan. Juist op andere plekken waar open landschap al de norm was, is het landschap meer 
besloten geworden door bebouwing en aanplant van groen.9  Over het algemeen genomen neemt de 
openheid van landschappen in Nederland af. In 1900 was 27% van Nederland een open landschap, in 
1990 is dat gezakt naar 12,4%. Verandering is een wezenskenmerk van landschap.10 ‘Het is een 
kenmerk van een landschap dat je die veranderingen eruit kunt lezen. Maar nooit eerder zijn 
landschappen op zo’n grote schaal uitgewist, en nooit op grond van zulke modieuze korte-termijn-
ideeën. Het wezenlijke probleem is dat een verdwenen cultuurlandschap nooit meer te herscheppen 
is.’11  
 

1.3 Probleemstelling 
Om grienden ook in de toekomst te kunnen behouden voor het Nederlandse landschap is het van 
belang dat er meer bekend wordt over allerlei facetten van dit bijzondere fenomeen. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om locatiekeuze, waterhuishouding, bodemkundige facetten, de geschiedenis van 
grienden en het huidige beheer. Van de geschiedenis van grienden is op dit moment nog maar weinig 
bekend. Grienden staan nooit op zichzelf, ze zijn altijd binnen de kaders van een landschap ter plekke 
te vinden. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: Welke rol hebben grienden in het landschap en 
de vroegere samenleving en economie van de Vijfheerenlanden gespeeld en hoe zijn ze te behouden 
voor de toekomst? Het doel van dit onderzoek is dus om meer inzicht te krijgen in de 
landschappelijke en sociaal-economische geschiedenis van de grienden.  
 
Afbakening van het onderzoek 
In dit onderzoek naar grienden wordt er voornamelijk gekeken naar de grienden in de 
Vijfheerenlanden. Dit heeft onder andere te maken met de interessante landschapsopbouw van de 
Vijfheerenlanden. Van oorsprong waren er in de Vijfheerenlanden veel agrarische gemeenschappen12 
en de streek ligt landschappelijk gezien op een interessante locatie, namelijk op de grens tussen het 
agrarische veenlandschap en het rivierkleilandschap13. Veel onderzoek binnen de historische 

 
9 Dirkx, 2011.  
10 Dijkstra, Coeterier, Haar, Koomen & Salden, 1997, p.20. 
11 Van Toorn, 1994. 
12 Landbouw Economisch Instituut, 1952, p.7. 
13 Van Groningen, 1989.  
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geografie gaat in zijn geheel over de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Juist ook onderzoek naar 
alleen de Vijfheerenlanden kan interessante conclusies opleveren, omdat het in een landschappelijk 
overgangsgebied ligt. Binnen de regio zijn er vroeger redelijk wat studies gedaan naar bijvoorbeeld 
de economische geschiedenis. Een studie naar de geschiedenis van grienden binnen de 
Vijfheerenlanden is nieuw. De belangrijkste redenen om dit onderzoek binnen de Vijfheerenlanden 
te laten plaatsvinden heeft te maken met het feit dat er een van de laatste griendbolwerken van 
Nederland te vinden is. Van de ‘waarden’ die Nederland rijk is, is griend het meest karakteristieke 
landschap.14  
 
De tijdsafbakening van dit onderzoek heeft alles te maken met de bloeiperiode van de grienden: de 
19e en 20e eeuw. Het begin van de bloeiperiode ligt aan het eind van de 19e eeuw, rond 1880. Tot de 
crisis van de jaren 30 in de vorige eeuw heeft de griendcultuur gefloreerd, daarna bleef het een 
beetje aanmodderen tot ongeveer 1960. Na deze tijd is er geen sprake meer van een bloeiperiode.  
 
In de scriptie zullen in thematisch opzicht zowel het landschap als ook de sociaaleconomische 
aspecten van de grienden in de Vijfheerenlanden worden onderzocht. Mogelijk kunnen in het 
slothoofdstuk ook nog enkele adviezen voor toekomstig beheer worden opgesteld. 
 

1.4 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 
De centrale vraag van dit onderzoek wordt in drie deelthema’s verder uitgewerkt, die tevens de 
structuur van dit onderzoek laten zien.  

Deelthema 1 - Het landschap van de Vijfheerenlanden (hoofdstuk 2) 
In het tweede hoofdstuk van deze scriptie wordt het landschap van de Vijfheerenlanden op 
hoofdlijnen verder verkend. De ontstaansgeschiedenis en het fysische landschap worden beschreven, 
evenals de historische sociaaleconomische structuur. De volgende deelvragen worden hier 
behandeld: 

- Wat zijn de fysisch-geografische kenmerken van de Vijfheerenlanden? 
- Op welke manier is het kenmerkende cultuurlandschap ontstaan? 
- Welke sociaaleconomische structuren waren in het verleden te herkennen in de 

Vijfheerenlanden? 

Deelthema 2 - De landschapskenmerken van de grienden in de Vijfheerenlanden (hoofdstuk 3) 
In dit derde hoofdstuk wordt er verder ingegaan op de vroegmoderne geschiedenis van de grienden 
in de Vijfheerenlanden. Het doel van dit hoofdstuk is meer inzicht te krijgen in de landschappelijke 
aspecten van de grienden, zoals de locatiekeuze, bodemopbouw, waterhuishouding, 
cultuurlandschapskenmerken. De volgende deelvragen zullen aan bod komen: 

- Op welke locaties waren grienden in het verleden en ook nu nog gelokaliseerd?  
- Wat is er speciaal aan grienden in bodemkundig opzicht? 
- Welke cultuurlandschapskenmerken hebben de grienden in de Vijfheerenlanden? 
- Wat is bekend over de waterhuishouding van de vroegere en huidige grienden? 

 
Deelthema 3 - De sociaaleconomische kenmerken van de grienden in de Vijfheerenlanden 
(hoofdstuk 4) 
Het vierde hoofdstuk zal gaan over de sociale en economische aspecten van de toenmalige grienden. 
Zoals de teeltwijze, productie, gebruiksdoelen en organisatie van de griendteelt. De volgende 
deelvragen zullen aan bod komen: 

- Wat zeggen de bronnen en informanten over de vroegere teeltwijze van de grienden 
(aanplant, beheer, oogst etc.)? 

 
14 Feijen, 2011, p.18.  
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- Welke productiecijfers zijn bekend van de grienden in deze streek?  
- Waar gingen de producten precies naar toe? 
- Hoe was de griendteelt sociaal gezien georganiseerd (eigenaren, griendwerkers, handelaren 

etc.)?  
- Welke van bovengenoemde aspecten bieden nuttige informatie voor het toekomstige 

behoud en beheer van de grienden?  

In het laatste hoofdstuk zal de conclusie van de centrale vraag naar voren komen en komen op die 
manier de drie deelthema’s bij elkaar.  
 

1.5 Onderzoeksmethoden 
Om de centrale vraag goed te kunnen beantwoorden wordt er gebruik gemaakt van verschillende 
methoden. De voornaamste zijn literatuuronderzoek, archiefonderzoek en oral history. In archieven 
en literatuur is gezocht naar geschikte informatie over hoe grienden vroeger in gebruik waren. Met 
behulp van archiefonderzoek is er informatie gevonden over het huidige beheer van de grienden, 
handel in griendhout en zijn er veel cijfers gevonden over het verloop van het griendareaal. 
Daarnaast waren in de archieven veel stukken te vinden over de aankoop van grienden door 
verschillende natuurorganisaties. De ontwikkeling van het landschap is verder onderzocht door het 
gebruik van historische kaarten, die deels ook uit de archieven komen. Aan de hand van deze kaarten 
kan vaak een duidelijk beeld gegeven worden van het landgebruik en de aanwezige 
landschapselementen. Op meerdere plekken in hoofdstuk drie is gebruik gemaakt van het GIS 
bestand van de Eerste Bosstatistiek 1939 van Staatsbosbeheer. Hierin zijn de grienden van 1939 
ingetekend. Om deze te kunnen vergelijken met andere jaartallen en hier conclusies aan te kunnen 
verbinden zijn de grienden van 1850, 1920, 1960 en de huidige grienden ingetekend op de voor die 
jaartallen beschikbare historische kaarten in ArcMap. Er zijn Interviews met griendwerkers en 
beheerders van grienden gehouden. De griendwerkers hebben verteld over het werk en de manier 
van leven en beheerders weten meer over het behoud van de grienden. Uiteindelijk zijn er 4 
gesprekken geweest met een griendhandelaar, beheerder, twee oud-griendwerkers en een 
rondetafelgesprek met drie personen van de stichting Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden.  
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2. Het landschap van de Vijfheerenlanden: opbouw en 

ontwikkeling 
 

2.1 Inleiding    
Om een goed beeld te krijgen van het landschap is het belangrijk om eerst naar de bredere context 
van de regionale landschapsgeschiedenis van de Vijfheerenlanden te kijken. Deze 
ontstaansgeschiedenis begint vanzelfsprekend al voor de tijdsafbakening van dit onderzoek. 
Achtereenvolgens komen de volgende deelonderwerpen aan bod: het fysische landschap, het 
cultuurlandschap en het sociaaleconomische landschap. Doel is om de opbouw en de lange 
termijnontwikkeling van het landschap in de Vijfheerenlanden in hoofdlijnen te beschrijven, zodat 
hiermee een ruimtelijke en historische context kan worden geschetst van het latere detailonderzoek 
naar de grienden in dit gebied.  
 
Afbakening Vijfheerenlanden 
Wanneer er in dit onderzoek over de Vijfheerenlanden gesproken wordt, gaat het over het gebied 
dat in het noorden begrensd wordt door de Lek, in het zuiden door de Linge, in het oosten door de 
Diefdijk en in het westen door deels de Lek en het Merwedekanaal (figuur 2.1 en 2.2). Dit onderzoek 
wordt uitgevoerd voor de periode 1820-nu. De Vijfheerenlanden stond in deze periode bekend als 
een samenhangende streek, maar bestond desondanks tot aan 1986 uit zestien verschillende 
gemeenten. Na de bestuurlijke herindeling van 1986 werden deze samengevoegd tot vijf gemeenten 
waarvan er drie compleet op het grondgebied van de Vijfheerenlanden gelegen zijn. Dit zijn Vianen, 
Leerdam en Zederik. Giessenlanden en Lingewaal lagen deels op grondgebied van respectievelijk de 
Alblasserwaard en de Tielerwaard. In 2019 zijn Vianen, Leerdam en Zederik gefuseerd tot de 
gemeente Vijfheerenlanden. Wanneer er gesproken wordt over de Vijfheerenlanden gaat het hier 
om de historische afbakening van dit gebied, behalve wanneer er gemeente voor geschreven is. Een 
belangrijke grenswijziging in de geschiedenis van de Vijfheerenlanden vond plaats in 1820. Toen 
maakte  Everdingen met Zijderveld de overstap van Gelderland naar Zuid-Holland. Ook Hagestein 
werd bij Holland gevoegd en delen van Spijk, Heukelum en Asperen gingen juist van Holland naar 
Gelderland.15 

 
15 Van Groningen, 1989, p.2. 
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Figuur 2.1 De Vijfheerenlanden in 2000. Bron: historisch topografische data 

Figuur 2.2 De Vijfheerenlanden in 1850. Bron: TMK 1850. 
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2.2 De ondergrond: geologie, geomorfologie en bodem 

Geologie en geomorfologie 
In het Laat-Pleistoceen bestond de ondergrond van de huidige regio Vijfheerenlanden nog uit zand 
met daardoor heen soms een rivier en wat beekjes. Dit Pleistocene zand, dat nu zo’n 5-7 meter diep 
in de ondergrond ligt, helde van oost naar west af. De rivieren die hier stroomden waren 
smeltwaterstromen, afkomstig van het landijs en sneeuwdekken die toen over de noordelijke helft 
van Nederland lag.16 
 
De basis voor het huidige rivierenlandschap van de Vijfheerenlanden is echter vooral in het Holoceen 
(11.700 jaar geleden tot nu) gelegd. Aan het begin van het Holoceen maakte het gebied deel uit van 
het peri-mariene gebied. Dit houdt in dat het gebied in de invloedssfeer van de Noordzee lag en sterk 
onder invloed stond van de zeespiegelstijging, als gevolg van opwarming van het klimaat. Ondanks de 
sterke invloed op de 
waterhuishouding zijn er geen 
mariene afzettingen gevonden.17 
Wel heeft de zeespiegelstijging 
een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de ontstaansgeschiedenis 
van het huidige landschap in de 
Vijfheerenlanden. Deze 
zeespiegelstijging zorgde 
namelijk voor een sterke 
verhoging van de waterstand in 
de loop van het Holoceen, 
waardoor deze waterstand 
uiteindelijk tot maaiveldniveau 
steeg. Een ander gevolg van de 
zeespiegelstijging was de 
verplaatsing van de rivierdelta 
van de Rijn en de Maas. Deze 
verschoof in oostelijke richting 
en hierbij ontstonden nieuwe 
rivierlopen die zich soms 
vertakten en later weer bij elkaar 
kwamen. Tussen deze 
rivierarmen ontstonden 
rietmoerassen, moerasbossen en 
grote meren door de hoge 
waterstand en het regenwater. 
Hierdoor kon zich op grote schaal 
veen ontwikkelen in deze lagere 
gedeelten.18   
 
De Holocene rivierarmen of 
rivierlopen hebben in de loop der 
eeuwen elk een eigen 
stroomgordel opgebouwd. Deze 

 
16 Vink, 1926, p.10 ; Stouthamer et al, 2015, p. 198. 
17 Harbers, 1981, p. 16. 
18 Vos, Van der Meulen, Weerts en Bazelmans, 2018, p. 40.   

Figuur 2.3 Stroomgordels met ouderdom en nummer in de Vijfheerenlanden. 
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zand- en kleilichamen strekten zich uit in het veen en stroomden vrij uit over de omgeving, omdat er 
nog geen dijken waren. Hierdoor ontstond er een kleidek boven op het veen.19 De rivierarmen waren 
vaak niet hoog genoeg om niet met veen overgroeid te raken, nadat de rivier een andere loop 
gekregen had.20 Geleidelijk aan werden ze dus bedekt door veen en waren ze steeds minder duidelijk 
zichtbaar in het landschap.  
De voorlopers van de huidige loop van de Lek hebben een fossiel geulenpatroon achtergelaten (fig. 
2.3).21 Zevenduizend jaar geleden stroomde het Benschopse stroomstelsel door de Vijfheerenlanden. 
In de Vijfheerenlanden ontstonden hierdoor de Tienhoevense (7350 – 6260 BP) en later de Autenase 
stroomgordel (6110-5350 BP). Iets westelijker ontstond de Kortenhoefse stroomgordel (7100-6260 
BP). Deze stroomgordels zijn later bedekt door dikke veenpakketten en hierdoor op dit moment in 
het huidige landschap niet zichtbaar.  
De hoofdstroom van de Rijn is 5000 jaar geleden veel noordelijker komen te liggen en wordt het 
Utrechtse stelsel genoemd.22 Van oost naar west stroomt een zijtak van de hoofdstroom, onderdeel 
van het Graafse stelsel en wordt de Vuylkoopse stroomgordel (5350-3050 BP) genoemd. In diezelfde 
periode ligt zuidelijker de Zijderveldse Stroomgordel (5345 – 4082 BP), ook onderdeel van het 
Graafse stelsel. Dit stelsel werd 4000 jaar geleden vervangen door het Linschoter stelsel. Op dat 
moment stroomde de Hagesteinse stroomgordel (2514-1050 BP) door de Vijfheerenlanden.  
 
In 250 na Chr. werd de Lek steeds belangrijker en vanaf de 9e eeuw zelfs de belangrijkste Rijntak 
binnen Utrecht. De veengroei stroomafwaarts en ontbossing van gebieden stroomopwaarts, en 
daardoor meer sedimentaanvoer, zorgden voor een versnelling van de groei van deze tak. Door de 
bodemdaling verdween de barrière die de rivier eerst had. De Lek werd de dominante tak van de 
Rijn, omdat deze tak qua afmetingen een gradiëntvoordeel had ten opzichte van de Hollandse 
IJssel.23 Ter hoogte van Vianen was de Lek met haar zijtakken een vrij meanderende rivier. Bij 
verhoging van de waterafvoer trad de Lek buiten haar oevers, net zoals bij de zijtakken plaatsvond. 
De zwaardere deeltjes die de rivier meevoerde werden dicht bij de rivier afgezet. Zo ontstonden 
oeverwallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 Fafianie & Stades-Vischer, 2010, p. 17. 
20 De Boer & Pons, 1960, p. 10.  
21 Cohen, Stouthamer, Pierik & Geurts, 2012. 
22 Feijen, 2011, p.7. 
23 Pierik et al., 2018, p. 936-937. 

Figuur 2.4 Hoogtekaart met de zichtbare stroomgordels. Bron: AHN 
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Over deze oeverwallen stroomde water dat zeer fijne deeltjes klei vervoerde. Dit werd neergelegd in 
de zogenaamde kommen. Deze afzettingen zitten vol met klei en zijn kalkarm.24 De aanwezigheid van 
stroomruggen aan de oppervlakte is een typisch verschijnsel voor het rivierengebied. De 
Vijfheerenlanden vormen het meest westelijke deel waar dit verschijnsel zich voordoet.25 Op de 
hoogtekaart zijn de oeverwallen, stroomgordels en komgebieden duidelijk te zien (fig. 2.4).  
 

Bodem 
Zoals hierboven is vermeld bestaan de Vijfheerenlanden voor het overgrote deel uit fluviatiele 
afzettingen. Door de zeespiegelstijging schoof de grens van de terrassenscheiding in de rivier steeds 
verder oostwaarts op, waardoor de rivier relatief meer oostelijker tot rust kwam. Hierdoor zonk in 
het rivierengebied vlak bij de bedding het grovere materiaal. Op deze manier ontstonden de zavelige 
oeverwallen. Soms was de waterafvoer zo hevig dat het water over deze natuurlijke oeverwallen 
heen stroomde en ook het fijnere materiaal tot zinken kwam: de zware komklei in de latere 
komgebieden (fig. 2.5).26     

 
Binnen de Vijfheerenlanden zijn zeven bodemgeografische gebieden (fysisch-geografische 
deellandschappen) te onderscheiden, zie figuur 2.6 voor een schematische weergave hiervan. 
Binnendijks zijn dit stroomruggen, kommen en kommen op veen, veenkommen, veenstroomruggen, 
overslagen en donken. Buitendijks zijn dat de uiterwaarden.27 

 
24 Feijen, 2011, p. 6-8  
25 Van Groningen, 1989, p. 3-4. 
26 Jonkers, 1991, p.15.  
27 Harbers, 1981, p.24. 

Figuur 2.5 Bodemkaart 1:50.000. Bron: Alterra 
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Figuur 2.6 Bodemgeografische gebieden in de Vijfheerenlanden. Bron: Harbers, 1981, p.24. 
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De stroomruggen vormen de hogere delen in het landschap, in het oosten is dat verschil gemiddeld 
0,5 à 1 meter, in het westen is dat door differentiële inklinking tot 2 meter verschil. Stroomruggen 
zijn dus relatief hoog gelegen met een flauwe helling naar de lagere gebieden. Binnen de 
Vijfheerenlanden is vooral de stroomrug van de Lek belangrijk, onderdeel van het Rijnsysteem. In de 
omgeving van Hagestein en Lexmond zijn door dit systeem oeverafzettingen gevormd. Dit zijn 
gronden die merendeels uit zavel bestaan, die op sommige plekken binnen 80 cm overgaan in los, 
grof rivierzand. Verder hebben deze gronden een hoog zandgehalte. De bodemtypen die hierbij 
horen zijn: Rn15A en Rd10A. Verder stroomafwaarts, rond Ameide, wordt de stroomrug van 
beperktere omvang en is deze vooral te vinden in de directe omgeving van de bandijk. Naast de 
stroomrug van de Lek is binnen de Vijfheerenlanden ook de stroomrug van de Linge te vinden. De 
gronden van deze stroomrug bestaan vooral uit zavel en klei, die soms binnen 1,20 m overgaat in 
zand. Op de flanken van de rug liggen oudere, vrij zware afzettingen dicht aan het oppervlak. Het 
bodemtype welke rondom de Linge binnen de Vijfheerenlanden te vinden is, is Rn95A. Op de 
overgang van stroomrug naar lager gelegen gebieden en in de omgeving van rivierdijken komt 
strokenverkaveling voor, op de stroomrug zelf is de verkaveling overwegend blokvormig (fig. 2.7). 
Oorspronkelijk was het bodemgebruik op de stroomrug bouwland. Door de jaren heen zijn hier 
boomgaarden gekomen, die vervolgens weer verdwenen en waar grasland voor in de plaats 
gekomen.28  
 

 
 
 
 
 

 
28 Harbers, 1981, p. 23-24. 

Figuur 2.7 Stroomrug bij Hagestein (eigen foto) 
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Kommen en kommen op veen komen grootschalig voor in de Vijfheerenlanden. Deze kommen 
vormen samen met de veenkommen de laagste delen van het landschap in het rivierengebied en zijn 
in verschillende polders opgedeeld. De grond bestaat uit kalkloze klei op veen. Het kleipakket wordt 
van oost naar west steeds dunner, net als vanaf de stroomruggen naar het centrum van de 
Vijfheerenlanden. Dit is terug te zien op de bodemkaart. In het gebied ligt bodemsoort Rn44c (veen 
dieper dan 1,20m) in het oosten en meer richting het westen is de meerderheid van de grond, 
grondsoort Rv01c, waar veen tussen 0,40 en 0,80 cm diepte begint. Het veen dat daar begint is 
overwegend bosveen of houtrijk eutroof broekveen. In de komklei komen laklagen voor, dit zijn 
begraven bovengronden die de grens markeren tussen verschillende afzettingsfasen. Ze zijn ontstaan 
tijdens een stilstandsperiode in de opslibbing. Vaak bestaan de laklagen uit stugge, slecht 
doorlatende zware klei.  
Lokaal komen in de ondergrond oude stroomruggen voor. Deze zijn door redelijk dikke lagen jongere 
komklei overdekt, en zichtbaar in het landschap als een flauwe rug. Vaak ontbreekt de veenlaag hier 
(Rn47C). Dit is ook het geval bij de stroomrug van Zijderveld. Opvallend is dat het ‘begin’ van deze 
rug wel als stroomrug in de bodemkaart aangemerkt staat, maar dat hoe verder richting het oosten, 
hoe meer deze is overdekt door komklei. Op de overgang van oude stroomrug naar komgronden 
komen op sommige plekken ongerijpte zavel- en kleilagen voor. In de komgebieden is de verkaveling 
strookvormig, vaak lopen de stroken in de richting van het laag liggende veengebied en worden 
begrensd door een wetering.  
De komgebieden zijn van ouds uitgestrekte, onbewoonde, kale vlakten, doorsneden door weteringen 
en enkele polderkaden. Het bodemgebruik was extensief door de afgelegen ligging van deze 
gebieden (fig. 2.8). Doordat het grasland weinig tot niet bemest werd, was de bodemvruchtbaarheid 
laag en werd het voornamelijk als hooiland geëxploiteerd. Op sommige plekken, zoals bij Vianen, 
Lexmond, Ameide en Achthoven zijn populierenbossen aangelegd en grienden, die in de loop van de 
jaren grotendeels weer verdwenen. Vaak lagen deze op smallere akkers die gegraven zijn ter 
verbetering van de ontwatering. Ook hennepteelt vond men in de komgebieden. Hiervoor zijn 
sommige percelen sterk opgehoogd met slootbagger en is een dikke, donkere, zeer humeuze 
bovengrond ontstaan. 29  

 
29 Harbers, p. 27-30. 

Figuur 2.8 Komgebied tussen de Zijderveldselaan en Hei-en Boeicop (Eigen foto) 
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In het lage middengedeelte van de Vijfheerenlanden liggen kommen met veengronden. De 
veenkommen zijn uitgestrekte graslandgebieden, doorsneden door vele vaak brede sloten. Langs 
kaden en tiendwegen is begroeiing te vinden, verder niet. Het verkavelingspatroon van de 
veenkommen in de Vijfheerenlanden is strookvormig, de zogenoemde cope-ontginningen.  
De veengronden in de Vijfheerenlanden zijn overwegend bosveen (kVb op de kaart) of veengrond op 
zavel of klei, beginnend ondieper dan 120 cm (kVk). Wanneer de bodemkaart naast de hoogtekaart 
gelegd wordt, valt op dat het veen op de laagst gelegen plekken ontstaan is. Bosveen wordt 
gekenmerkt door het voorkomen van veel hout in een verder ongedefinieerde massa grond, die goed 
doorlaatbaar is. Het hout dat te vinden is in bosveen komt van elzen en wilgen. Er ontbreekt een 
moerige eerdlaag. Het veen in de Vijfheerenlanden is grotendeels waardveengrond. De 
weideveengronden bevinden zich net ten westen van Meerkerk, op de grens met de Alblasserwaard 
(pVc) (fig.2.9). De weideveengronden zijn de overgang van klei-op-veengronden naar zuivere 
veengronden. Het veen in de Vijfheerenlanden heeft een grondwatertrap II, wat inhoudt dat de 
hoogste grondwaterstand gemiddeld 40 centimeter beneden maaiveld ligt. Het gemiddelde van de 
laagste grondwaterstand ligt 50-80 centimeter beneden maaiveld.30  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 Harbers, 1981, p.31. 

Figuur 2.9 Weideveengebied bij Meerkerk (Eigen foto) 
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Veenstroomruggen lopen vooral van oost naar west de Vijfheerenlanden door. Vanaf de grotere 
ruggen takken secundaire ruggetjes af. Veenstroomruggen zijn verlande riviersystemen die 
grotendeels overgroeid zijn met veen en later bedekt zijn met komklei. De naastgelegen 
veengronden zijn meer ingeklonken dan de veenstroomruggen en hierdoor liggen deze ruggen 
duidelijk hoger dan de omgeving (reliëfinversie). Sommige ruggen liggen zo diep in het landschap, dat 
ze met meer dan één meter veen overgroeid zijn. Deze veenstroomruggen zijn nog als flauwe 
welvingen in het landschap te herkennen. Tijdens de ontginning in de 11e eeuw bestond dit 
hoogteverschil nog niet, waardoor duidelijk wordt waarom deze ruggen niet als ontginningsbasis 
gediend hebben. Dit was bijvoorbeeld het geval bij Hei- en Boeicop. De weg en de wetering vormde 
de ontginningsbasis, in plaats van de nu hogere in het landschap liggende veenstroomrug (fig. 2.10). 
Sommige plekken op een veenstroomrug zijn continue bewoond geweest. Deze bewoning heeft 
gezorgd voor een donkere humusrijke bovengrond (pRn89). Het centrale deel van een 
veenstroomrug bestaat uit een zandkern. Langs de randen komen kleiprofielen voor, vaak 
onderbroken door een of meerdere laklagen die soms venig ontwikkeld zijn. De grotere ruggen zijn 
qua oppervlakte niet vlak. Door oude verlande beddingen ontstaat er een microreliëf, zoals in de 
omgeving van Leerbroek en Middelkoop te zien is (fig. 2.11).31  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 Harbers, 1981, p.31-33. 

Figuur 2.10 Ontginningsas bij Hei- en Boeicop.          
In de verte is de kerktoren, bomenrij, te zien, daar          
is de bewoningsas. (Eigen foto) 

Figuur 2.11 Micro-reliëf nabij het Hoogeind, Leerdam. (Eigen foto) 
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Binnen de Vijfheerenlanden komen langs dijken meerdere overslaggronden voor. In perioden met 
grote wateroverlast is het meerdere malen voorgekomen dat de dijken doorbraken. Ook de Diefdijk 
als dwarsdijk heeft hiermee te maken gehad. Een gevolg van zo’n dijkdoorbraak kan de vorming van 
een zogenaamd wiel zijn. Naast het ontstaan van wielen, veranderde ook de bodemsamenstelling. Na 
een dijkdoorbraak blijft er overslaggrond achter. Deze gronden zijn zeer heterogeen, qua dikte en 
qua samenstelling. Op de bodemkaart worden overslagen aangegeven met AO. Wanneer in de 
ondergrond weinig tot geen zand beschikbaar was tijdens een doorbraak, ontstond er ook weinig 
overslag grond. Hierdoor zijn ze soms slecht te onderscheiden in het landschap. Deze dunne 
overslaggrond is los van de AO opgenomen in de bodemkaart. Dunne overslaggrond met grind als 
gRn94C en dunne overslaggrond met een hogere ligging als Gt VI. Overslaggrond is te herkennen aan 
de vaak wat kleinere, min of meer rechthoekige kavels, met vrij veel fruitteelt (fig. 2.12). In de 
Vijfheerenlanden liggen ook enkele donken, al zijn het er niet veel. Donken zijn de hoogste toppen 
van Laat-Pleistocene of Vroeg-Holocene rivierduinen. De toppen reiken tot 2 a 3 meter hoog. De 
bekendste is de Autenase donk, gedeeltelijk bedekt door een kleilaag. Op de hoogste punten komt 
het zand tot aan het oppervlakte en in het landschap te herkennen als kleine eivormige flauwe 
hoogten.32  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 Harbers, 1981, p.34. 

Figuur 2.12 Hoogstamboomgaard op overslaggrond nabij de Wiel van Bassa (eigen foto) 
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Een belangrijke 
bodemgeografische eenheid 
in het onderzoeksgebied 
vormen tot slot de 
uiterwaarden. Ze hebben een 
geheel eigen landschappelijk 
aspect en liggen als stroken 
tussen rivier en bandijk. In de 
praktijk worden ze als 
grasland gebruikt. Bij hoog 
water vormen ze het 
winterbed van de rivier, 
waardoor de waterberging 
wordt vergroot. In het 
oosten, buiten het 
onderzoeksgebied, zijn de 
uiterwaarden smal, door de 
invloed van de zee en bestaat de uiterwaard uit een riet- of griendbegroeiing, met laag gelegen 
grasland. In het oostelijk deel van de Vijfheerenlanden, zijn de uiterwaarden daarentegen wel hoog 
opgeslibd. Deze opslibbing is vaak zelfs enkele meters boven het gemiddelde zomerpeil van de rivier, 
hierdoor is de afwatering gunstig. De afwatering verloopt via oude strangen of laagten, waarin de 
hoofdafwatering is gelegen. Er is een grote mate van biodiversiteit door hoge grondwaterstanden en 
het jonge slib. Hierdoor zijn er goed gehomogeniseerde, diep bruin gekleurde gronden ontstaan.  
De bodem dicht bij de rivier bestaat uit lichte zavel, richting de winterdijk worden afzettingen 
zwaarder. Op lagere plekken komen plaatselijk zwarte bovengronden voor, vooral langs het 
stroombed van de rivier en in oude strangen. De zwarte kleur van de grond wordt veroorzaakt door 
vroegere kolenwasserijen in Duitsland. Bewoning in de uiterwaarden is zeldzaam, namelijk enkel op 
natuurlijke hoogten en op terreinen van steenfabrieken. In Everdingen is hier een uitzondering op, 
hier zijn wel huizen buitendijks te vinden. In bodemkundig opzicht zijn uiterwaarden zeer geschikt 
voor akkerbouw, maar door de periodieke overstromingen is dit niet mogelijk. Om dezelfde reden is 
de grond ook niet optimaal geschikt voor het weidebedrijf. Nabij Everdingen komt de bodemsoort 
Zn30A voor, dit is een vlakvaaggrond met grof zand. Dit is een afgegraven gebied in de uiterwaard, 
waar klei gewonnen is. Deze gebieden zijn erg droogtegevoelig vanwege de slechte doorlatendheid, 
maar aan de andere kant hebben ze snel last van kwel wanneer er hoge waterstanden optreden. Bij 
Everdingen valt op dat de bodem buiten en binnen de dijk dezelfde bodemsoort is, namelijk de 
kalkhoudende poldervaaggronden (fig. 2.13).33  
 
Conclusie 
Concluderend kan gezegd worden dat de Vijfheerenlanden een overgangsgebied is van het 
veenweidelandschap naar het rivierenlandschap. Rondom de Lek in het noorden en de Linge in het 
zuiden zijn oeverwallen te vinden, een typisch kenmerk van het rivierenlandschap. In het 
middengebied en meer richting het westen komt het typische veenweidegebied meer naar voren in 
voornamelijk de verkaveling. Ook is dit te merken in de bodem, waar veen steeds meer richting de 
oppervlakte komt. Er zijn in de Vijfheerenlanden zeven bodemgeografische eenheden te 
onderscheiden. Dit zijn: stroomruggen, kommen en kommen op veen, veenkommen, 
veenstroomruggen, overslagen, donken en uiterwaarden.  
  

 
33 Harbers, 1981, p. 34-36. 

Figuur 2.13 Uiterwaarden nabij Everdingen (Eigen foto) 
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2.3  Cultuurlandschap 
 
Inleiding 
In deze paragraaf wordt er gekeken naar het cultuurlandschap van de Vijfheerenlanden: Hoe is het 
ontstaan en wat is er behouden gebleven? Binnen dat cultuurlandschap wordt er gekeken naar de 
ontginningen, waterstaatsgeschiedenis, dorpen en steden en de ontsluiting hiervan over weg. Ook de 
recentere invloed van de ruilverkaveling op het landschap komt aan bod. De volgende deelvraag 
wordt hier behandeld: Op welke manier is het kenmerkende cultuurlandschap ontstaan? 
 
Prehistorie 
Archeologische opgravingen hebben aangetoond dat er in de midden-bronstijd en vroege ijzertijd 
meerdere huisterpen op de stroomrug van Zijderveld hebben gelegen. Ze zijn gedateerd tussen 1500 
en 1250 voor Chr. Naast de huiserven heeft men ook greppels en kuilen aangetroffen. In een van de 
greppels is ijzertijdaardewerk gevonden. De bewoners waren in hun voedselvoorziening afhankelijk 
van akkerbouw en veeteelt. Er zijn een gewei van een edelhert en botjes van een bever gevonden, dit 
kan duiden op jacht, maar vissen en vogels ontbreken in de vondsten. Botanisch onderzoek wijst er 
op dat de bewoners van de huisterpen in belangrijke mate afhankelijk waren van de veeteelt 
vanwege de vondsten van veel water- en drenkkuilen en grote hoeveelheden onverkoold materiaal. 
Deze vondsten doen denken aan een drassig en platgetrapt terrein rondom drenkkuilen waar dieren 
veelvuldig gelopen hebben. Planten van droge graslanden zijn ver in de minderheid. 34 Verder zijn er 
geen noemenswaardige archeologische opgravingen in de Vijfheerenlanden gedaan.  
 
Middeleeuwen: bewoning, grondgebruik 
Voor circa 1000 waren de jongste oeverwallen op sporadische plekken bewoond. De Boer en Pons35 
hebben aanwijzingen dat eerste bewoning in de Middeleeuwen op de Hagesteinse stroomrug, ter 
plaatse van Helsdingen en Hagestein, en op de Linge-Oeverwal bij Oosterwijk gevonden is. Rond 
1000 waren er twee burchten, namelijk de burcht van Ter Lede (Leerdam) en de burcht de Bol 
(Vianen). Het gebied grensde aan het grotere gebied Teisterbant. De kern van Teisterbant heeft 
tussen Avezaath en Beusichem gelegen. De stroomruggen en oeverwallen die het gebied toen al 
kenden zijn ontgonnen tot een blokverkaveling die uit akkers bestond. Dorpen zoals Helsdingen en 
Gasperden (Hagestein) lagen aan akkercomplexen. De plattegrond van deze dorpen is langgerekt en 
bestaat uit evenwijdige aan elkaar lopende wegen die aan een of beide zijden aan elkaar gevorkt zijn. 
In Everdingen wordt zo’n structuur ook vermoed. Na de bedijking is Everdingen echter binnendijks 
komen te liggen en hiermee is de typische ‘gestrekte esdorp’ verloren gegaan. Na verloop van tijd 
werden deze ackerweiden gerooid en in cultuur gebracht, maar de omgeven landerijen waren te nat 
om als ackerweide te dienen. Hierdoor ontbreken deze velden nu. Verschillende complexen van de 
blokverkaveling werden omheind en vormden grenzen door de aanplant van hagen. Een organisatie 
zoals toen gewoon volgens het klassieke georganiseerde hofstelsel lijkt uitgesloten.36  
 
Tussen de 12e en 14e eeuw ontstonden er in het Nederlandse landschap veel kastelen, die vaak 
fungeerden als stichtingsplaats voor een stad. In de Vijfheerenlanden was dit ook het geval. Zo 
stonden alleen al op grondgebied van de voormalige gemeente Vianen elf sterkten en tien 
buitenplaatsen. Een sterkte is een algemene benaming voor een (in oorsprong) verdedigbaar stenen 
huis uit de middeleeuwen. Met een buitenplaats wordt hier een statige, modieuze tijdelijke 
residentie voor een gegoede familie met een omliggend park of landgoed bedoeld. In Vianen is rond 
1372 Batenstein gebouwd, na een brand en het uitsterven van de Viaanse familie Van Brederode 
raakte dit kasteel in verval en verdween. Hagestein kent een bijzondere geschiedenis. Vroeger (1350-

 
34 Knippenberg & Jongste, 2005, p. 122. 
35 De Boer & Pons, 1960, p. 30.  
36 Fafianie & Stades-Vischer, 2010, p. 21. 
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1405) was Hagestein een sterke vesting met stadsrechten, uitgegeven door Jan van Arkel IV. In 1405 
werd nog voordat de stad compleet voltooid was, het kasteel geheel verwoest. Dit gebeurde in de 
Arkelse oorlog bij conflicten tussen Holland en Utrecht. Hagestein bleef hierna een buurtschap.37  
 

Ontginningen 
Tussen de 11e en 13e eeuw raakte het veengebied van de Vijfheerenlanden bewoond. Begroeiing van 
de veenwildernis werd verwijderd en de drassige bodems werden ontwaterd. De niet in cultuur 
gebrachte, onbeheerde, gronden vielen rechtstreeks onder de landsheer, volgens het 
‘wildernisregaal’, een van de hoogheidsrechten van de koning. De bisschop van Utrecht was de 
landsheer in het oostelijk deel van het West-Nederlandse veengebied. Sinds de 11e eeuw gaf de 
landsheer stukken veenwildernis tegen betaling ter ontginning uit. Bij deze uitgave zijn twee 
hoofdvormen te onderscheiden. De eerste hoofdvorm is een uitgave van een stuk land waar nog 
geen diepte van de ontginning bij is vastgesteld. De tweede hoofdvorm heeft dat wel. In de 
Vijfheerenlanden is dit de hoofdvorm, evenals in grote delen van het West-Nederlandse veengebied. 
Merkwaardig is wel dat deze hoofdvorm voornamelijk in echte veengebieden is gebruikt en dat dat in 
de Vijfheerenlanden niet het geval is. De veenlaag ligt grotendeels verscholen onder 30-40 cm dikke 
kleilaag.38  
 
Het is binnen de Vijfheerenlanden niet bekend wie de ontginners waren en waar de kolonisten 
vandaan kwamen om het land te ontginnen. Aangenomen kan worden dat vanwege het regelmatige 
patroon van de ontginningen het initiatief vanuit de Bisschop van Utrecht kwam en dat de 
organisatie vanuit de kapittels van de Dom en Oudmunster geregeld werd. Deze kapittels zorgde 
voor de inhuur van ontginningsheren, een soort van projectontwikkelaars. Deze heren kwamen 
voornamelijk uit de lokale adel, omdat zij de meeste kennis van de streek bezaten, hieronder worden 
die nader beschreven. Met deze ontginningsheren werd een mondelinge of schriftelijke afspraak 
afgesloten: een zogenaamde cope. De cope was de hoofdvorm met een vooraf vastgestelde diepte 
van de ontginning. Meestal was dit de uniforme maat van 6 voorling, ca 1250 meter diepte/lengte en 
een breedte van 30 roeden, circa 110 meter. In de Vijfheerenlanden varieert de diepte van een 
ontginningsblok tussen ca. 1000 meter in Bolgerijen, 1250 meter in het centrale middengebied en 
1500 meter in Middelkoop (fig. 2.14).  
 
Ten tijde van de ontginningen ontstonden er in de Vijfheerenlanden twee plaatselijke machten: de 
Heren van Vianen en de Heren van Arkel. De kapittels van de Dom en Oudmunster hebben delen van 
hun rechten en eigendommen doorgegeven aan lokale heren van adel, zogenoemde heerlijkheden. 
De cope-ontginningen zijn een gezamenlijke onderneming van de twee families. De van Arkels 
zetelden in Leerdam langs de Linge en breidden hun bezit in de loop der tijd uit tot aan Everdingen 
aan de Lek. De Van Arkels hadden op deze manier invloed op de ontginningen in het oostelijk en 
zuidelijk deel van de Vijfheerenlanden. De Heren van Vianen hadden dat op hun beurt in het 
westelijk deel en stichtten Vianen aan de Lek. De grens tussen beide gebieden liep van Meerkerk, 
langs de Zederik, tussen Middelkoop en Hei- en Boeicop door en langs de zijdewende naar 
Everdingen.39  
 
Door de uitdijende ontginningen waren er steeds meer maatregelen op het gebied van waterstaat 
nodig. Men besloot een dam in het veenriviertje de Lede te leggen, waaraan later de stad Leerdam is 
gesticht.40 Nadat de rivier de Lek zijn grootste ontwikkeling had doorgemaakt en min of meer zijn 
huidige loop had verkregen, zijn de oeverwallen langs de Lek en de Linge verkaveld. Langs de Lek 
ontstonden daarbij de dorpen Everdingen, Lexmond en Achthoven. 

 
37 Fafianie & Stades-Vischer, 2010, p. 48. 
38 Van Groningen, 1989, p. 4. 
39 De Boer & Pons, 1960, p. 31; Bikker, 2020, p. 20. 
40 De Boer & Pons, 1960, p. 31. 
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Doordat er geen enkel ‘cope-contract’ van de ontginningsblokken bewaard is gebleven is een 
startdatum van de ontginningen in de Vijfheerenlanden niet aan te wijzen. Een aanwijzing voor de 
start van de ontginningen liggen bij de bouw van een parochiekerk in Gasperden rond 1110. Enkele 
jaren hiervoor was door de bisschop aan de kapittels van Dom en Oudmunster het recht verleend 
hier een moederkerk te stichten. De kerk heeft waarschijnlijk gediend als bedehuis voor nieuwe 
parochianen uit de ontginningen. Gasperden kan dan worden beschouwd als moederparochie van de 
ontginningen. Vanuit deze kerk zijn meerdere parochies afgesplitst, waaronder die van Everdingen en 
Zijderveld. De cope-ontginningen werden gefaseerd en systematisch uitgevoerd vanuit een 
ontginningsas. Dwars op de ontginningsas werden waterlopen gegraven, evenwijdig en op 
regelmatige afstand. Op deze sloten waterden de landerijen af. Als achtergrens werd er een dijkje of 
kade opgeworpen als waterkering voor water uit nog niet ontgonnen veen. De kavel die gevormd 
werd, hoorde vaak bij een hoeve, op de kop van de kavel.  
 
 

Figuur 2.14 Cope-ontginningen Vijfheerenlanden 1900. Bron: Bonnekaart 1900 
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Aangenomen wordt dat de eerste ontginningsassen vanaf de bewoonde oeverwallen werden 
aangelegd (fig. 2.15). Een voorbeeld hiervan is de ontginning Oud Schaik en Nieuw Schaik. Oud Schaik 
ligt bij de Linge-oeverwal en Nieuw Schaik ligt meer in het middengebied. De Lekdijk tussen 
Hagestein en Everdingen en de Biezendijk zijn de oudste ontginningsassen. Gouwenes heeft een 
uniforme diepte van zes voorling en is een waaierverkaveling die de kromming vanaf de dijk volgt. In 
het midden van de 13e eeuw worden Liescop en Heescop vermeldt. Van beide ontginningen is het 
niet duidelijk waar ze exact gelegen hebben. Heescop is waarschijnlijk het meest oostelijke deel van 
de ontginning Tienhoven en Vierhoeven. In de 12e eeuw kan hier een kerkje hebben gestaan. De 
namen Heescop en Liescop verwijzen naar de oorspronkelijke begroeiing van kreupelhout 
(hees/heesters) en liesgras. De Tienhovenseweg heeft een kromming, maar de ontginningen van 
Tienhoven en Vierhoeven hebben wel veel weg van een kleine cope-ontginning. Waarschijnlijk is het 
een oefening geweest voor het grotere werk. Via de al bestaande veenstroompjes Laak en Lede werd 
het middengebied tussen Lek en Linge binnengedrongen door de ontginningsheren. Hierdoor 
ontstonden de ontginningen van Leerbroek en West- en Oost-Lakerveld. Hierna is het noordelijk deel 
van het middengebied ontgonnen op de manier van cope-ontginningen, er werd geen rekening meer 
gehouden met de bodemgesteldheid. Er ontstond dus een typische veenontginning en verkaveling op 
een kleibodem. Hierbij ontstonden de dorpen Hoogeind, Middelkoop, Heikop en Boeikop, ontgonnen 
vanuit de gelijknamige ontginningsassen. Vermoedelijk zijn deze ontginningen begin 12e eeuw tot 
stand gekomen.  
 
Deze grote cope-ontginningen hadden echter wel een beveiliging tegen het uit het oosten komende 
overstromingswater nodig. Hiervoor werd een zijdwende, lopende vanaf de Linge-oeverwal, via 
Schaik, Schoonrewoerd en Zijderveld naar de Lek-oeverwal bij Everdingen opgeworpen. Door deze 

Figuur 2.15 Fasen in ontginning Vijfheerenlanden. Bron: De Boer & Pons, p.30 
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zijdwende ontstond er een groot ontginningsblok, met aan de westzijde de zijdewinde van de 
Zouwewetering, welke als achterkade van de ontginningen van Lexmond gebruikt was. Tot slot 
werden de gronden ten oosten van deze zijdwende ontgonnen, aangeduid met Over- en Neder-
Zijderveld, Kortgerecht en Nieuw-Schaik (fig. 2.16).  
 
Tot slot bleef de restontginning van Nieuwland over. Deze kon pas ontgonnen gaan worden wanneer 
er een regeling over waterafvoer afgesloten werd met de landerijen ten oosten van de Diefwech. 
Vermoedelijk kwam deze regeling begin 13e eeuw tot stand, waarna Kortnieuwland en 
Langnieuwland rond 1200 ontgonnen zijn. Doordat deze een restontginning zijn, zijn ze onregelmatig 
van vorm.  
 
In 1284 werd besloten tot de aanleg van de Diefdijk (onder kopje waterstaat uitvoeriger besproken). 
Deze dijk/weg ligt op exact zes voorlingen van de zijdewinde tussen Schoonrewoerd en Everdingen. 
Er zijn twee manieren waarop de tussenliggende landerijen ontgonnen kunnen zijn. Een manier is dat 
het als een late zesvoorlingontginning wordt beschouwd. Een andere uitleg is dat de 
Diefdijk/Diefwech oorspronkelijk de achterkade van de ontginning was, parallel aan de zijdewinde 
van Schoonrewoerd naar Everdingen en pas in een latere tijd opgehoogd is. De opgehoogde Diefdijk 
heeft toen de functie overgenomen van achterkade.41  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waterstaat 
Omstreeks 1200 zijn de laatste ontginningen afgerond en begon de noodzaak tot bescherming van de 
ontginningen tegen wateroverlast uit oostelijker gelegen gebieden. Men begon met het aanleggen 
van de Lingedijken en de Lekdijken en ook de Diefdijk werd geconstrueerd, met als gevolg de aanleg 
van de Diefwech, een kade. In eerste instantie zijn deze dijken tot stand gekomen op particulier 
initiatief. De Lingedijken, de Diefdijk en een klein stukje Lekdijk op initiatief van de heer van de Lede 
en de rest van de Lekdijk op initiatief van de heer van Vianen. In de loop van de 13e eeuw is 
samenwerking op het gebied van waterstaat echter noodzakelijk. Ook de Graaf van Holland krijgt 

 
41 Fafianie & Stades-Vischer, 2010, p. 27-30; Van Groningen, 1989, p. 5; De Boer & Pons, 1960, p. 30-32. 

Figuur 2.16 Ontginningsrichting noordelijk deel 
Vijfheerenlanden. Bron: Fafianie, 2010, p.26 
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interesse in het gebied vanwege strategische en waterstaatkundige redenen. Mede hierdoor is in 
1284 een overeenkomst tussen de heer van Vianen en de heer van Arkel (Lede?) tot stand gekomen. 
De Diefdijk werd met behulp van de graaf van Holland uitgebouwd tot een dijk, die de 
Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard moesten beschermen tegen het overstromingswater uit 
Gelderland.42  
 
In 1428 kwam het gebied van de Vijfheerenlanden onder bewind te staan van vijf heren, waar de 
naam Vijfheerenlanden vandaan komt. Tot voor 1428 was er door opdeling in kleinere eenheden of 
door verbindingen met andere heerlijkheden altijd sprake van meer dan vijf bestuurlijke partijen. Het 
begin van de samenwerking (eerst waterstaatkundig, later bestuurlijk) ligt bij de regeling van 11 april 
1284 waar de afwatering en waterkering van de Vijfheerenlanden besproken werd.43  
 
Ten tijde van de grootschalige ontginningen lag de Vijfheerenlanden iets hoger dan de gemiddelde 
waterstand van de rivier de Lek. Het was dan ook niet nodig om zware dijken langs de ontgonnen 
stukken land te leggen. Op sommige punten was dit wel het geval en waren er plaatselijk wat dijkjes 
en kaden aangelegd om kwetsbare plekken te beschermen en het waterpeil te kunnen handhaven. 
Door deze hogere ligging van het gebied was het in eerste instantie niet nodig om de afwatering te 
helpen. Via veenstroompjes of gegraven weteringen kon het overtollige water afgevoerd worden. De 
stroming van dit water komt mede door de kenmerkende afhelling van het rivierengebied naar 
westelijke richting. Een nadeel hiervan is dat lager gelegen gebieden richting het westen hinder 
konden ervaren van het water uit een net iets hoger gelegen gebied. In het geval van de 
Vijfheerenlanden had de Alblasserwaard last van overtollig water uit de Vijfheerenlanden en had de 
Vijfheerenlanden last van water uit oostelijke richting (Gelderland). In 1277 werd er een regeling 
getroffen met de Alblasserwaard om samenwerking op het terrein van de waterhuishouding aan te 
gaan. Het ging specifiek om enkele rivierdijken. De belangrijkste dijk uit de regeling betrof een 
zijdwende. Dit is een dijk over land die het zijdelings van hoger gelegen gronden toestromende water 
tegen moest houden. Op dit moment is deze dijk terug te vinden in het landschap als de Bazeldijk en 
Zouwedijk. Het doel van deze dijk was het water uit het hoger gelegen Vijfheerenlanden tegen te 
houden. Het gevolg hiervan was dat in de Vijfheerenlanden de mogelijkheid tot afwatering in 
westelijke richting verloor. Dit leidde tot wateroverlast in het gebied. In 1284 – door de Unie van 
1284 - werd er wederom besloten tot de aanleg van een zijdwende. Ditmaal werd deze aangelegd op 
een al bestaande weg, de Diefwech. Deze Diefwech zou worden opgehoogd en vormde zo een 
waterkering tussen de Lek in het noorden en de Linge in het Zuiden. Deze Diefwech werd 
omgevormd tot Diefdijk en vormde de oostelijke grens van de Vijfheerenlanden en sinds de ophoging 
was ze van bovenlokale betekenis als waterkering.44 De ophoging van de Diefwech vond plaats in 
1385. De Lingedijken werden in dezelfde periode verhoogd en aangesloten op de Diefdijk.45 
 
Een tweede gevolg van de ontginningen was de toenemende inklinking van de grond. Door de 
constante afwatering werd er water onttrokken van de klei-op-veen gronden. Het gevolg hiervan was 
volumevermindering en inkrimping van het veen. Hierdoor daalde de bodem en kwam de 
Vijfheerenlanden lager te liggen ten opzichte van de rivierwaterstand. De natuurlijke afwatering van 
het gebied begon hierdoor steeds moeizamer te worden. De exacte daling van het maaiveld in de 
Vijfheerenlanden is niet bekend, maar binnen het Hollands-Utrechts veenweidegebied lag deze 
daling gemiddeld op circa twee meter. Los van deze ontwikkeling vond er ook een stijging van het 
rivierwaterpeil plaats. Deze ontwikkelingen zorgde voor het nemen van verdere maatregelen binnen 
de waterhuishouding.46  

 
42 De Boer & Pons, 1960, p.32. 
43 Van Groningen, 1989, p. 1-2. 
44 Van Groningen, 1989, p. 9. 
45 Harbers, 1982, p. 39. 
46 Van Groningen, 1989, p. 9. 
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Sinds de verhoging van de Diefwech tot Diefdijk was het onderhoud hiervan een voortdurend punt 
van zorg. Elke polder was verantwoordelijk voor het jaarlijks onderhoud van een of meerdere slagen 
van de Diefdijk. In de praktijk bleek dit niet te werken en moest er regelmatig van bovenaf 
ingegrepen worden. In 1565 is er een overeenkomst gesloten, in aanwezigheid van de stadhouder en 
kapitein-generaal van Holland en Westfriesland, de graaf van Bossu. Deze overeenkomst zorgde 
ervoor dat de heren en ingelanden van de Alblasserwaard, de landen van Arkel, Vianen, Hagestein, 
Everdingen en Ter Leede niet alleen de Diefdijk zijn gaan verhogen en verzwaren, maar ook 
onderhouden en in geval van nood elkaar bij te staan. De noodzakelijke schouw werd uitgevoerd 
door het voltallige college van de Vijfheerenlanden. Was er een lid niet aanwezig, dan ging de 
schouw niet door. Het nakomen van de verplichtingen die bij deze overeenkomst hoorde leidde 
wederom tot veel problemen. De schout van Everdingen maakte bezwaar tegen de overeenkomst 
(Everdingen behoorde in die tijd tot het graafschap Culemborg) vanwege dubbele belangen. De 
versterking van de Diefdijk zou kunnen zorgen voor nadelige effecten voor de landerijen ten oosten 
van de waterkering, omdat bij een doorbraak het water tegen de waterkering aan blijft staan. 
Ondanks de overeenkomst ontstond er onenigheid tussen de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 
en in 1579 moest er van bovenaf bemiddelaars gestuurd worden om de problemen op te lossen. Het 
land van Everdingen en van Ter Leede verworpen de overeenkomst omdat het kwelwater voor grote 
problemen op hun landerijen zorgde. Dit alles leidde in 1595 tot een opstelling van een ‘deductie en 
memorie’ waarin duidelijk vermeld werd wat de zeggenschap van elk van de dijkcolleges van de 
Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard wat betreft de kosten/uitgaven van de Diefdijk zouden zijn.  
En dan gaat het nog heel lang heen en weer over dingen waar ze het niet mee eens zijn.47 
 
De afwatering van de grote ontginningen ging vrij eenvoudig via middel- en achterweteringen. Deze 
weteringen voerden het water af richting het westen, de Zederik en het zuiden, de Lek. Bij het 
unieverdrag van 1284 is, naast de aanleg van de Diefdijk, ook besloten tot het graven van de Huibert, 
een wetering om het overtollige water te kunnen lozen.48 Hubert van Everdingen kreeg toestemming 
van Jan van Arkel om de Huibert te graven, met als doel het land van Everdingen en Zijderveld te 
kunnen lozen op de Linge. Op 11 maart 1312 kregen de polders Everdingen en Zijderveld 
toestemming om op de Huibert af te wateren.49 De Huibert begint zuidelijk van Everdingen en 
stroomt via Zijderveld en Schoonrewoerd, tussen de ontginningsblokken van Hei-en Boeicop door en 
komt uit in de Zederik.50 
 
In de loop van de zestiende eeuw verliep de afwatering via de Zederik op de Lek en Linge steeds 
minder goed. Dit kwam deels door een dalend maaiveld en een verhoging van de rivierbedding. De 
verhoging van de rivierbedding kwam door verhoogde afzetting van zand en slib, met daarnaast ook 
het verder stroomopwaarts komen van het vloedwater van zee in de Lek. Hierdoor kwamen er meer 
windwatermolens. In 1566 hebben de dijkcolleges van de Vijfheerenlanden besloten dat er zes 
voormolens bij Ameide gebouwd werden. Deze molens zorgden ervoor dat het water beter op de Lek 
geloosd kon worden en zorgde op deze manier voor verminderde schade aan de landerijen. Door 
slecht onderhoud, oorlog en lagere waterstanden van de Lek zijn de voormolens verdwenen, de 
sluizen waren voldoende. Echter na veel politiek geharrewar en overtollig water is er in 1739 
besloten tot de bouw van nieuwe molens. Hiermee was het geschil echter nog niet opgelost. In de 
noordelijke Vijfheerenlanden stond in de jaren 1756-1763 de polders vaak onder water. Met de 
bouw van acht nieuwe voormolens in de polder Achthoven was een groot deel van het geschil 
opgelost. 51 

 
47 Bijl, 2000, p. 39-?. 
48 Fafianie & Stades-Vischer, 2010, p. 35. 
49 Bijl, 2000, p. 9, 12. 
50 Van Groningen, 1989, p. 12. 
51 Bijl, 2000, p. 71-84. 
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Terpen 
Op sommige plekken in de 
Vijfheerenlanden zijn door ophoging van de 
woning huisterpen ontstaan. Veel 
boerderijen liggen vanwege de vroegere 
wateroverlast op een natuurlijke of 
kunstmatig opgeworpen hoogte. Soms 
komt het ook voor dat alleen de schuur 
voor het vee op een terp gebouwd werd, 
zoals aan de Zijderveldselaan en de Hei- en 
Boeicopseweg (fig. 2.17). De boerderijen in 
de Vijfheerenlanden behoren tot de 
hallehuisgroep. De 
middenlangsdeelboerderij is de meest 
voorkomende variant. Nog specifieker is 
dat in de Vijfheerenlanden het 
voerdeeltype. Door het nodige 
wateroverlast dat de Vijfheerenlanden 
kende, zijn in het westen van de 
Vijfheerenlanden veel boerderijen uitgerust 
met vloed- of waterzolders om het vee bij 
overstromingen droog te kunnen laten 
staan of de oogst veilig op te bergen.52 
 
Meestal liggen de boerderijterpen langs 
natuurlijke veenstromen, zoals in de naast 
gelegen Alblasserwaard voornamelijk het geval is. In de Vijfheerenlanden is dit ook het geval bij de 
Lake, in de polder Lakerveld. In de cope-ontginningen komen de terpen ook voor langs gegraven 
waterlopen en ontginningsassen. Soms liggen de terpen aan één kant van de ontginningsas, wat laat 
zien waar de ontginning het oudst is. Sommige ontginningsassen grensden aan één kant aan een 
andere ontginning en kenden daarom van oorsprong geen bebouwing aan die kant van de weg.53  
 
Nederzettingen 
In het landschap van de Vijfheerenlanden komen stroomruggen en oeverwallen voor, welke voor een 
deel het patroon van de bewoning bepalen. Het gestrekte esdorptype komt enkele malen voor in de 
Vijfheerenlanden, hierboven al uitvoeriger beschreven. Bij Lexmond en Everdingen is het niet direct 
duidelijk dat de dorpsstructuur door de Lekdijk is ontstaan. Everdingen bestond al voor de aanleg van 
de Lekdijk. Lexmond, ook gesitueerd aan de Lekdijk, is oorspronkelijk ontstaan aan de monding van 
de Laak. Vanaf de 18e eeuw is bewoning aan of op de dijk sterk toegenomen, door een verslechtering 
van de waterhuishouding en omdat de dijken veilige plekken waren. In Everdingen en Lexmond, waar 
op beide plekken de afstand tot het rivierwater aanzienlijk is, is er ook bebouwing buitendijks 
gekomen. De grenzen van de ontginningen in het middengebied van de Vijfheerenlanden zijn vaak 
één-op-één overgegaan in de latere dorpsgrenzen. De ontginningsassen die bij deze gebieden 
hoorden, specifiek die van Autena, Zijderveld en Overheicop, liepen tot minder dan de helft van de 
breedte van het ontginningsblok. Het verlengde van deze assen was tot in begin twintigste eeuw een 
onverhard pad/kade. Zoals al eerder geschreven, is er verschil in bewoning tussen de ontginningsas 
en de achterkade van een ontginningsblok. De reden dat er tegenwoordig soms wel boerderijen en 
huizen te vinden zijn aan een achterkade heeft te maken met in de eerste plaats de recentere 
ruilverkaveling en in de tweede plaats de eigendomsverhoudingen. In sommige gevallen splitste een 

 
52 Van Groningen, 1989 p. 166-167. 
53 Van Groningen, 1989, p. 5. 

Figuur 2.17 Boerderij op huisterp langs de Hei-en Boeicopseweg 
(Eigen foto) 
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boerenbedrijf zich op, breidde zich uit of werd er een bedrijf samengevoegd. Een derde reden voor 
verplaatsing van bewoning moet worden gezocht in de klink van de bodem. De droge plekken, 
bijvoorbeeld op een stroomrug, werden aantrekkelijker voor bewoning. Voorbeeld hierbij zijn de 
landerijen van Bolgerijen en Autena, die geteisterd werden door kwel. In Autena zou oorspronkelijk 
een kerk hebben gestaan, die door een overstroming verdwenen is. Een storm in 1726 heeft ervoor 
gezorgd dat veel bewoning verdwenen is. Zuidelijk van Autena en Bolgerijen is nog wel bebouwing 
gebleven, vaak geconcentreerd op plekken waar de stroomrug een stevigere ondergrond heeft. In 
Schoonrewoerd, Zijderveld en Leerbroek ligt de kerk op een zandige rug. In Schoonrewoerd is 
daarnaast rondom de kerk ook de grond opgehoogd, waardoor er een komvorm is ontstaan met een 
brede hoofdstraat. In Zijderveld, Leerbroek en Schoonrewoerd is daarnaast tevens de oorspronkelijk 
lineaire structuur van het dorp gewijzigd door de aanleg van een weg, dwars op de hoofdstraat. Deze 
‘dwarse’ wegen verbonden twee parallel aan elkaar lopende bewoningsassen met elkaar en heeft 
waarschijnlijk als hoofdfunctie de verbinding naar de kerk gehad. In alle drie de plaatsen heet deze 
weg dan ook de kerkweg. Na deze ‘dwarse’ weg heeft er voornamelijk aan het eind van de 20e eeuw 
enige komvorming plaatsgevonden. Zijderveld is hier een goed voorbeeld van, al heeft de A2 de 
‘dwarse’ Kerkweg gehalveerd(fig. 2.18).54  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
54 Van Groningen, 1989, p. 8. 

Figuur 2.18 Komvorming van Zijderveld eind 20e eeuw (bron: topotijdreis.nl)  
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Infrastructuur 
De oorspronkelijke infrastructuur van de Vijfheerenlanden kent veel invloeden van de oeverwallen, 
ontginningen en de latere dijken. De ontginningsassen bestonden voornamelijk uit weteringen, 
waarlangs later pas paden zijn aangelegd. Uitbreiding van de infrastructuur vond plaats doordat ook 
zijdwendes en achterkades een verkeersfunctie kregen. Dijken langs de Lek en de Linge hadden ook 
een verkeersfunctie. Vanaf ongeveer 1840 werd er begonnen met het verharden van wegen, 
daarvoor waren ze onverhard. Na de Tweede Wereldoorlog is er door motorisering veel veranderd 
aan het uiterlijk van de wegen. Bij de sterk gegroeide dorpen zijn bermen, wegsloten en bomenrijen 
verdwenen voor verbreding van het wegoppervlak. De Bolgerijsekade heeft deze modernisering 
achter zich gelaten en heeft nog de authentieke uitstraling met wegsloten en bomenrijen aan beide 
kanten van de weg, met als reden dat er weinig bebouwing aan deze kade te vinden was. Op 
verschillende plekken langs de Lek en de Linge lagen voet- en pontveren, omdat vaste 
oeververbindingen pas in de 20e eeuw gerealiseerd werden. In 1935 werd de schipbrug in Vianen 
vervangen voor een vaste oeververbinding. In Leerdam werd in 1960 een vaste brug gerealiseerd. In 
1811 werd er per keizerlijk decreet besloten dat de route van Amsterdam naar Antwerpen ‘route 
impériale’ verklaard werd. Tot 1814 vonden daarom verbeteringen aan deze weg plaats die over 
grondgebied van de Vijfheerenlanden liep. De route liep vanaf de (schip)brug bij Vianen, via de 
Voorstraat, via Lexmond en Lakerveld naar Meerkerk. Een gedeelte van 1,5 kilometer tussen 
Lexmond en Vianen is daarbij nieuw aangelegd. In Lakerveld werd een stuk weg rechtgetrokken en 
verbreed. In de twintigste eeuw worden hier pas nieuwe regionale en nationale wegen aan 
toegevoegd, de snelweg A2 en A27. De Vijfheerenlanden kennen één spoorlijn, de Merwedelingelijn 
van Geldermalsen naar Dordrecht, met een station in Leerdam. Het baanvak dat zich in de 
Vijfheerenlanden bevindt is in de jaren 1879-1883 aangelegd.55  
 
Grondgebruik 
De grote ontginning in de Middeleeuwen was voornamelijk bedoeld om akkerbouwgrond te 
realiseren. In de Vijfheerenlanden zijn hier geen concrete aanwijzingen voor. Door de welbekende 
gevolgen van de ontginningen werden de condities voor de akkerbouw negatief. Men moest 
overschakelen op grasland, omdat daar een hogere grondwaterstand niet schadelijk voor is. Dit 
proces is relatief snel gegaan: rond 1500 was er nog weinig akkerbouw meer aanwezig in de 
Vijfheerenlanden. Door de complexe waterstaatkundige situatie en meerdere agrarische crisissen is 
het aandeel akkerbouw nog verder teruggelopen tot bijna nihil. De veeteelt en fruitcultuur zijn 
voornamelijk onderdeel van het 
grondgebruik. In tabel 2.1 is het 
grondgebruik in de Vijfheerenlanden in 
1977 te zien. Tot in de twintigste eeuw 
vond in de uiterwaarden kleiwinning plaats 
voor steen- en tichelfabricage. In de 
vroegere akkerbouw heeft veel 
hennepteelt plaats gevonden, in de 15e 
eeuw was deze vorm van akkerbouw al aanwezig. 
Tijdens de Gouden Eeuw en in de 18e en 19e eeuw was de hennepteelt van groot belang voor de 
scheepvaart. De vezels van hennep werden gebruikt voor zeildoek en touw. Na het maaien in de 
zomer werden de hennepstengels tegen een haag van wilgenbomen te drogen gezet, waarna ze in 
sloten werden gelegd om te rotten. Hierna werden ze in braakhutten achter de boerderij 
uiteengerafeld en gedroogd. Het resultaat hiervan werd in touwslagerijen en lijnbanen tot touw 
gedraaid. Eind 19e eeuw is de productie van hennep snel achteruit gegaan. De typische smalle akkers 
omgeven door wilgenbomen zijn nog restanten van deze akkerbouw.57 Door de slechte 

 
55 Van Groningen, 1989, p. 13-14. 
56 Centrale Cultuurtechnische Commissie, 1978, p.6 
57 Fafianie & Stades-Vischer, 2010, p. 30. 

Grasland 77% 

Buitendijkse gronden (voornamelijk grasland) 6% 

Bouwland, incl. tuinen en erven 2% 

Boomgaard 5% 

Grienden en populierenbossen 3% 

Overige gronden (wegen, bebouwing en 
water)  

7% 

Tabel 2.1 Grondgebruik 1977 Vijfheerenlanden56 
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waterhuishouding moest men opzoek naar alternatieven en is men begonnen met de 
paardenfokkerij, omdat paarden minder dan runderen afhankelijk zijn van de hooiopbrengst. Op dit 
moment is er geen paardenfokkerij meer in de Vijfheerenlanden. De fruitcultuur is sinds 1850 gaan 
groeien. Kenmerkend voor de Vijfheerenlanden zijn de fruitbomen die op de binnenberm van de 
dijken zijn geplant. Ook zijn er door verschillende doorbraken goede gronden ontstaan voor de 
fruitcultuur, zoals bij het wiel in Schoonrewoerd.  
 
In enkele delen van de Vijfheerenlanden komen populierenbossen, rietvelden en grienden voor, vaak 
bij elkaar of in combinatie. Dit hangt samen met de speciale waterhuishouding die deze gronden 
vragen. Verderop in dit onderzoek zal hier verder op ingegaan worden. Tot slot zijn in de 
Vijfheerenlanden enkele eendenkooien te vinden. In 1978 waren van de waarschijnlijk 46 
eendenkooien nog drie in bedrijf.58 Op dit moment heeft Stichting het Zuid-Hollands Landschap nog 
twee eendenkooien in bezit.59 
 
Er is een duidelijk verschil in grondgebruik tussen de zuidelijke en noordelijke Vijfheerenlanden. De 
hectares gras- en hooiland liggen in het zuidelijk deel een stuk hoger dan in het noordelijk deel. Dit 
verschil komt voornamelijk door de grienden in het noordelijk deel.60   
 
Ruilverkaveling  
Door de achteruitgang van de natuur en het landschap en de noodzakelijke vernieuwingen in de 
landbouw werd het in de tweede helft van de 20e eeuw noodzakelijk geacht verandering aan te 
brengen in de structuur van het landschap. Het doel van de ruilverkaveling is om een meer optimaal 
landbouwgebied te ontwikkelen en in de Vijfheerenlanden zal de ruilverkaveling zich ook richten op 
het behoud van natuur- en landschapswaarden. Dit wordt gedaan door het veiligstellen van 
reservaten en het aanwijzen van gebieden waarvoor het afsluiten van beheersovereenkomsten 
gewenst is. Een nieuwe verkaveling behoort tot een van de veranderingen. Door de ruil van percelen 
in eigendom en/of gebruik, van grond behorende tot één agrariër (binnen het plan van wegen, 
waterlopen en het landschapsplan), en deze kavels samen te voegen ontstaat er een optimale 
bedrijfsvoering. In het algemeen betekent dit afstandsvermindering tussen kavels onderling en 
tussen kavels en bedrijfsgebouwen. Deze aanpassingen leiden tot betere bedrijfseconomische en 
sociale omstandigheden.61 
 
 
 
 
  

 
58 Van Groningen, 1989, p. 15-16. 
59 Broeken, 2019.  
60 Bijl, 2000, p. 98. 
61 Centrale Cultuurtechnische Commissie, 1978 
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3. Landschapskenmerken van de grienden 
 

3.1 Inleiding 

Binnendijkse grienden komen op dit moment nergens zoveel voor als in de Vijfheerenlanden. 120 
jaar geleden was dit een heel ander verhaal: mensen leefden letterlijk ín de grienden en die grienden 
waren wijdverspreid van Rotterdam tot aan Culemborg. Het is een bijzondere vorm van grondgebruik 
waar in de tegenwoordige tijd bijna niemand meer wat van weet. In hoofdstuk 3 en 4 wordt het 
verhaal verteld van de ontwikkeling, de bestaanswijze en de achteruitgang van de griendcultuur in 
specifiek de Vijfheerenlanden. In hoofdstuk drie zal specifiek worden ingegaan op de ‘taal’ van de 
griend, de bodemopbouw en waterhuishouding, de ligging, hoeveelheid grienden en de 
landschapskenmerken met daarin de flora en fauna van een griend.  
 

3.2 ‘De taal van de griend’ 

Voordat er verder gegaan wordt met het onderzoek naar de grienden in de Vijfheerenlanden is het 
goed om eerst duidelijk te maken welke termen en definities er gehanteerd worden in dit onderzoek. 
Ten eerste is de definitie van griend belangrijk. Dit is een stuk land dat beplant is met wilgenstruiken. 
Ook de term griendcultuur zal gebruikt worden. Hiermee wordt de teelt van het wilgenhout 
bedoeld.62 
 
In de algemene zin wordt er gesproken over griend, ofwel hakhout. Staatsbosbeheer heeft beide 
categorieën apart geteld in de bosstatistieken. Renes63 hanteert in zijn artikel Historische 
Landschapselementen twee verschillende definities voor griend en hakhout. Griend heeft de 
volgende definitie: ‘Een cultuurvegetatie die hoofdzakelijk bestaat uit verschillende soorten wilg, die 
jaarlijks wordt afgesneden (snijgriend), of om de 3 á 4 jaar tot op de stobbe wordt afgezet 
(hakgriend). Ze heten in het westelijk rivierengebied ook wel rijswaard.’ Hakhout wordt als volgt 
gedefinieerd: ‘Loofbos, bestaande uit houtgewas dat men niet hoog liet opschieten maar voordien 
dicht bij de grond afzette om de stronken weer te laten ontspruiten en het aldus gevormde opslag te 
kunnen oogsten.’ 
 
In Zuid-Holland wordt er onderscheid gemaakt tussen drie griendtypen, namelijk: buitendijkse 
grienden onderhevig aan getijdeninvloeden (A), buitendijkse grienden die niet onderhevig zijn aan 
getijdeninvloeden (B) en tot slot de binnendijkse grienden (C). De grienden in de Vijfheerenlanden 
behoren tot de binnendijkse grienden (fig. 3.1). Het onderscheid tussen deze drie griendtypen wordt 
bepaald door abiotische factoren en de ligging.64  

 
62 Strouken & Zeijden, 1993, p.6. 
63 Renes, 1992, p. 35 
64 Vóór 2002 maakte de gehele Vijfheerenlanden deel uit van Zuid-Holland; Eijk, van., 1994, p. 16. 



P a g i n a  39 

 

3.3 Locatie en ligging 

Zoals al eerder vermeld zijn de meeste grienden aangelegd op terreinen die voor andersoortig 
bodemgebruik weinig geschikt waren.65  Binnen de Vijfheerenlanden zijn op meerdere locaties 
grienden geweest en/of nog te vinden. Ze zullen hieronder uitvoeriger besproken worden. Binnen de 
Vijfheerenlanden vindt men voornamelijk griend in de zeer slecht ontsloten polders Bolgerijen en 
Autena. Ook in de polder Achthoven zijn griendcomplexen aanwezig. Deze polders bestaan uit de 
hiervoor genoemde dikkere komgronden op veen.66 Door de geschiedenis heen zijn er meerdere 
momenten van crisissen in de landbouw geweest, bijvoorbeeld door dijkdoorbraken of de veepest. 
Deze crisissen werden aangegrepen om van grasland griendland te maken. Er was weinig keuze: 
griend of gras, iets anders groeide er niet.67 Een belangrijke voorwaarde voor de locatie van een 
griend is de aanwezigheid van vaarwater. De oogst is namelijk het beste per schip te vervoeren.68 
 

Aanleg 
Rond 1900 was de toestand van grasland zodanig slecht dat het de landeigenaar zo goed als niets of 
zelfs helemaal niets opbracht. Voor hooigras kon vaak geen koper gevonden worden. De 
landeigenaar die vaak in de stad woonde besloot om grienden aan te leggen. Doordat zij 
griendopzichters aanstelden konden zij ondernemer worden van een bloeiend griendbedrijf. De 
aanleg van grienden is wel kostbaar en zodra een griend versleten is blijft de grond in uitgeputte 
toestand achter. Doordat het hakhout eens in de 3 á 4 jaar geoogst wordt, is het griendbedrijf aan 
grote schommelingen onderhevig en daardoor niet goed geschikt voor de niet zo kapitaalkrachtige 
ondernemer. Bij uitzondering zijn er daarom onder boeren griendtelers. Ook bij de ‘boeren’ 
griendtelers zijn de grienden veraf gelegen ‘slechte’ percelen. Griendgewas bracht zoveel op dat de 

 
65 Weidema, et al. 1974, pag. 101.  
66 Pons, 1951, p. 3.  
67 Canon van Nederland, 2021.  
68 Drost, 1934, p.340. 

Figuur 3.1 Griendtypen in Zuid-Holland. A = Buitendijkse grienden aan getijde onderhevig, B = buitendijkse grienden niet aan 
getijde onderhevig; c =  binnendijkse grienden. Bron: Eijk, 1994. 
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landeigenaren besloten ook betere percelen om te vormen naar griend. Deze landeigenaren 
gebruikten deze grienden niet alleen als bron van inkomsten, maar ook als jachtterrein.69  
 
In de rest van deze paragraaf worden er vier peilmomenten genomen; de grienden tijdens de 19e 
eeuw, grienden in de eerste helft van de 20e eeuw, grienden in de tweede helft 20e eeuw en de 
huidige grienden. Aan het eind van de paragraaf worden deze vier peilmomenten vergeleken om zo 
een lange termijnontwikkeling van de grienden te kunnen geven.  
 

Grienden in de Vijfheerenlanden tijdens de 19e eeuw 
Op de kaart zijn de grienden in 1850 getekend op de Topografisch Militaire Kaart van 1850 (fig. 3.2). 
Het is een uitsnede, de volledige kaart is in de bijlage te vinden.  
 
Duidelijk zijn de verschillende clusters van grienden te zien. De grienden waren niet gelijkmatig 
verspreid en lagen voornamelijk in het middengebied van de Vijfheerenlanden. Aan weerszijden van 
de Bolgerijsekade, Autenasekade, rondom Hei-en Boeicop, Scharperswijk, de Waaij en in polder 
Achthoven zijn de meeste grienden te vinden.  

 
Lakerveld 
Tot in het midden van de 19e eeuw was Polder Lakerveld toneel van de hennepteelt. De hennep was 
als grondstof belangrijk voor de fabricage van touw, welke veel gebruikt werd voor de scheepvaart. 
Toen deze teelt niet meer winstgevend was, veranderden rond 1850 vele percelen in de polder in 
grienden, die wel winstgevend waren. Deze verandering in grondgebruik was echter wel duur en kon 
daarom niet opgebracht worden door de boeren in Lakerveld. Hierdoor werden grote stukken land 
opgekocht door heren van buiten de polder, die de bestemming van de grond veranderden in griend. 
Op de kaart die Kuiper in 1866 optekent, zijn veel grienden te vinden, als stippen op de kaart (fig. 
3.3).70 
 

 
69 Stadsarchief Rotterdam, toegangnr. 784, invnr. 228.  
70 Pater, 2003; Raap, 2020, p. 3. 

Figuur 3.2 Grienden in 1850 Vijfheerenlanden (bron: TMK) 
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De Waai (Diefdijk) 
De aanleg van de Diefdijk heeft 
indirect gezorgd voor het grote aantal 
grienden langs deze dijk en in 
sommige gevallen nu nog te vinden 
zijn. De Diefwech zoals deze er eerst 
lag moest opgehoogd worden, 
vanwege wateroverlast. Deze 
ophoging werd voornamelijk 
gerealiseerd met klei direct langs de 
huidige Diefdijk. Hierdoor ontstonden 
er drassige laagten en konden daar 
grienden op aangeplant worden.71  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolgerijen-Autena 
Deze polders zijn het dunst bevolkt van de Vijfheerenlanden en hierdoor ook het minst ontsloten. De 
bodem is een dikke kleilaag op veen. De hoogteligging is ongeveer 0,2 meter in het westen NAP en 
0,5 meter NAP in het oosten. In de polders is hier en daar een arbeidershuisje te vinden, verder is er 
niet veel. Naast onbemeste of slecht bemeste hooilanden zijn grienden het overheersende 
grondgebruik. Griendhout groeit goed in deze polders vanwege de dikke klei op veen. De grond is 
grijs en bevat geen zode. Ook op de spaarzame graslanden is er geen zode aanwezig. Hierdoor is de 
bovengrond arm. Wateroverlast komt regelmatig voor in deze polder. Al in 1726 werd er een melding 
gemaakt van wateroverlast in polder Autena. Hierdoor hoefde er tijdelijk geen belasting geïnd te 
worden. Mede vanwege de slechte ligging en toegankelijkheid heeft men hier nooit werk van 
gemaakt om de bodem 
te verbeteren.72 Op de 
kaart is te zien dat er in 
1866 voornamelijk in 
Autena grienden 
aanwezig waren (fig. 
3.4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
71 Segond, 2016. 
72 Pons, 1951, p. 16-17; Bikker, 2020.  

Figuur 3.3 Polder Lakerveld 1866 (Kuipers) 

Figuur 3.4 Uitsnede van de gemeentekaart van Kuyper uit 1866 kaart met de polders 
Bolgerijen en Autena. De grienden zijn herkenbaar aan de donkere vlakken. 
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Grienden in de Vijfheerenlanden tijdens eerste helft 20e eeuw 
 
Op de onderstaande kaart zijn de grienden uit 1910 ingetekend op de beschikbare topografische data 
uit 1910 (fig. 3.5).   

 

Tabel 3.1 Cijfers areaal griend Verslag over de Landbouw in Nederland. 

JAARTAL GRIEND IN HA 
PROVINCIE ZUID-HOLLAND 

GRIEND IN HA 
NEDERLAND 

1895 Geen gegevens 13.623 
1900 Geen gegevens 13.326 
1903 4776 14449 
1905 4765 13925 
1906 4768 13949 
1907 4709 13920 
1908 4660 14102 
1909 4653 14278 
1911 4634 14301 
1914 4504 14485 
1925 Geen gegevens 13.379 
1930 3400 13.112 

Figuur 3.5 Grienden 1910 Vijfheerenlanden (Bron: Bonnekaart 1910) 
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De kaart van grienden in het jaartal 1910 is gekozen omdat er in 1910 het grootste areaal griend in 
de provincie Zuid-Holland te vinden is.73 Vooral de grote aaneengesloten gebieden in het noorden 
van de Vijfheerenlanden vallen op. Het areaal griendoppervlakte in de provincie en in Nederland is 
nagenoeg gelijk gebleven (tabel 3.1). In de provincie Zuid-Holland is het areaal griend rond 
1909/1910 op zijn hoogst, met 4653 hectare. Het oppervlakte griend in geheel Nederland stijgt dan 
nog en bereikt zijn hoogtepunt rond 1914.   

 
73 Nationaal Archief, toegangsnr. 2.11.09, invnr. 7 ;Drost, 1934, p. 339. 

Figuur 3.6 Eerste bosstatistiek Staatsbosbeheer 1939 Vijfheerenlanden 
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In 1939-1944 heeft Staatsbosbeheer de Eerste Nederlandse Bosstatistiek opgesteld.74 Bij deze 
bosstatistiek zijn ook kaarten gemaakt waarop de locatie van de grienden inzichtelijk is gemaakt (fig. 
3.7). De Bosstatistiek houdt in dat er per Nederlandse gemeente is bijgehouden hoeveel en wat voor 
bos, woeste grond en weg- en grensbeplantingen aanwezig zijn. Bos werd verder gedefinieerd met: 
naaldhout, eik, beuk, populier, iep, ander loofhout, hakhout en grienden. Voornamelijk deze 
categorie is interessant voor het onderzoek naar de grienden, omdat het een goed beeld geeft van 
de hoeveelheid grienden binnen een gemeente. In tabel 3.2 zijn alle gemeenten opgenomen die tot 
de streek Vijfheerenlanden behoren (en nu allen onderdeel zijn van de Gemeente Vijfheerenlanden), 
met daarbij het griendareaal in hectare, het percentage van die grienden in vergelijking met alle bos 
in die gemeente en waar het eigendom van het betreffende griend ligt. Wat opvalt is dat er in 
verhouding tot bos veel areaal griend aanwezig is. Boswachter Rene Garskamp75 vertelde hier het 
volgende over: ‘Eigenlijk al het bos dat je in de Vijfheerenlanden ziet is vroeger griend geweest’. Dit is 
terug te zien in de statistieken. De grienden namen rond 1939 gemiddeld 90% van alle bos in de 
Vijfheerenlanden in.  
 

GEMEENTE GRIEND IN HA % VAN ALLE BOS IN 
GEMEENTE 

EIGENDOM  

AMEIDE 26 100% Particulier  

EVERDINGEN 55 91,6% Particulier 

HAGESTEIN 43 95,5% 1 = vereniging of stichting 
van alg. nut 
42 = particulier 

HEI- EN BOEICOP 39 97,5% Particulier 

KEDICHEM 4 80% Particulier 

LEERBROEK 12 85,7% Particulier 

LEERDAM 17 56,6% 4 = staat 
13 = particulier 

LEXMOND 125 89,9% 1 = vereniging of stichting 
van alg. nut 
124 = particulier 

MEERKERK 42  93,3% 8 = vereniging of stichting 
van algemeen nut  
34 = particulier 

NIEUWLAND 2 100% Particulier 

SCHOONREWOERD 32 91,4% Particulier 

TIENHOVEN 7 100% Particulier 

VIANEN 217 93,5% 3 = vereniging of stichting 
van alg. nut 
214 = particulier 

TOTAAL 621  -  

Tabel 3.2 Cijfers grienden Vijfheerenlanden Eerste Nederlandse Bosstatistiek 

In Nederland is op verschillende manieren de statistieken van grienden bijgehouden. Vanaf 1900 zijn 
er cijfers van het oppervlakte griendhout in Nederland bekend via het Verslag over de landbouw in 

 
74 Staatsbosbeheer, 1946; Nationaal Archief, toegangsnr. 4.LNVBOS, invnr. 8. 
75 Garskamp, 2021.  
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Nederland.76 In de verslagen over de landbouw wordt ook gesproken over de handel in griendhout. 
Van 1904-1916 staat er het volgende over het griendhout in (tabel 3.3). 
 

JAARTAL GEBEURTENISSEN IN DE GRIENDHANDEL 

1904 Het populieren- en wilgenhout blijft, 
niettegenstaande grootte aanvoeren uit het 
buitenland, goed op prijs. Wilgenhout werd in 
1904 overal duur verkocht. 

1905 Geen gegevens 
1906 Door hevige koude voorjaarsnachten is het hout 

minder goed gegroeid. 
1907 De handel in griendhout was in 1907 zeer 

bevredigend. De prijzen waren iets hoger dan in 
1906.  

1908 De teen bleef het gehele jaar op hoge prijs. Het 
hoephout liep het laatste halfjaar door weinig 
vraag voor het buitenland ongeveer 10 cent 
terug. 

1909 In enkele streken was de prijs van het 
griendhout even hoog als in 1908. In andere 
streken wat lager en bleven meerdere partijen 
onverkocht. Over het algemeen kan men stellen 
dat het wat minder was. 

1910 Voor tenen en hoephout werden goede prijzen 
betaald, mede door de hoge waterstanden, 
waardoor er niet zoveel gehakt kon worden als 
anders wel het geval geweest zou zijn. In het 
najaar liepen de prijzen nog op, zodat 1910 
voor de griendcultuur een gunstig jaar genoemd 
moet worden. 

1911 De handel in griendhout was over het algemeen 
voldoende te achten. Voor hoephout waren de 
prijzen iets hoger dan in 1910, van rijshout 
liepen zij in het laatst van het jaar belangrijk op, 
van tenen waren zij daarentegen iets lager dan 
het voorgaande jaar. 

1912 De vraag naar teen was een weinig minder dan 
in het voorafgaande jaar. Niettemin zijn de 
prijzen nog goed te noemen en is het 
griendbedrijf zeer lonend. Hoephout werd meer 
gevraagd en de prijzen waren nog hoger dan in 
1911, vooral voor grauwe hoepels, waar een 
levende vraag naar was. 

1913 De grienden gaven een goede opbrengst. De 
prijzen van de teen waren echter aanmerkelijk 
lager dan in 1912. Voor hoephout waren de 
prijzen ongeveer gelijk aan die van 1912, in 
sommige streken tot 10 cent lager. 

1914 Voor de griendhouthandel was 1914 een zeer 
ongunstig jaar. Met het uitbreken van de oorlog 

 
76 Weidema et al, 1974, p. 100. 
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hield de vraag voor sommige soorten helemaal 
op. Bij de verkopingen eind 1914 bracht de 
eerste kwaliteit 10 a 20 cent en goede kwaliteit 
20 a 30 cent minder op dan van tevoren. Door 
de slechte opbrengsten is er op initiatief van de 
Nederlandse Heidemaatschappij in december 
1914 een Bond van Griendbezitters opgericht 
om verbetering in de afzet te verkrijgen. 

1915 Naar griendhout bestond weinig vraag. Vooral 
ongeschilde tenen en hoephout waren in 
sommige streken bijna onverkoopbaar.   

1916 De handel was iets vlugger dan in 1915, 
sommige soorten ongeschild teenhout werden 
zelfs veel gevraagd voor ruwe pakmanden. Naar 
geschild hout was matige vraag, terwijl ook de 
handel in hoephout iets beter was dan in het 
voorafgaande jaar. 

Tabel 3.3 Griendhandel 1904-1916 in de verslagen van de landbouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



P a g i n a  47 

 

Grienden in de Vijfheerenlanden tijdens tweede helft 20e eeuw 
 
Op de onderstaande kaart zijn de grienden uit 1960 ingetekend op de beschikbare topografische data 
uit 1960 (fig. 3.7).   

In archieven zijn meerdere werkplannen en jaarplannen/verslagen gevonden over de grienden in de 
Vijfheerenlanden, sommige via pacht in beheer bij Zuid-Hollands Landschap. Hieronder is dit in het 
kort weergegeven en samengevat, om zo een duidelijker beeld te krijgen van de verschillende 
locaties en het werk dat per griend verschilt (tabel 3.4).77 
 

NAAM IN HA BESCHRIJVING 

VEREL I 1,2  Dit is een lotgriend in 1960. Lotgrienden dienen twee keer per jaar 
gewied te worden, ten opzichte van één keer wieden bij gewone 
grienden.  

VEREL II 0,60  Deze griend is een lotgriend (1960). Dit stuk griend heeft een slechte 
strook, welke in 1952 met kunstmest behandeld is. Begin 1954 is het 
gehakt.  

VEREL III 1,15  
VEREL IV 0,61 Deze griend is een lotgriend (1960). Het griendgewas op dit stuk 

grond ontwikkelde zich in 1953 goed. Het in 1951 aangeplante griend 

 
77 Stadsarchief Rotterdam, toeg. 784, inv. 229. Werkplan 1951-1960.  

Figuur 3.7 Grienden 1960 Vijfheerenlanden (bron: Topografische data 1960) 
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is in 1953 gesneden voor de verkoop of om te gebruiken in andere 
grienden waar er stukken opnieuw ingeboet moesten worden. 

BROUWER 1,2 In 1952 is er kunstmest toegevoegd aan de grienden Verel I en 
Brouwer. Deze kunstmest heeft ervoor gezorgd dat de wilgen extreem 
goed groeiden en daardoor al na twee jaar kaprijp waren, in plaats 
van de gebruikelijke drie jaar. De opbrengst van dit twee-jarig hout 
was bijna gelijk aan drie-jarig hout. In 1954 wordt er weer kunstmest 
aangebracht. Er zijn kale plekken, maar door het inboeten van jonge 
teen zal dit worden aangepakt. 

C. VAN GEFFEN 1,66 In 1960 is dit perceel ingeboet met 1000 stuks na de verkoop van het 
griendgewas.  

DE TIENTHONT 1,44 In 1953 is het gewas op de Tienthont gehakt. Daarna is het gehele 
perceel weer ingeboet.  

DE ACHTHONT 1,02 Het noordelijke deel van deze griend werd aan zijn lot overgelaten. 
Het boomloze gedeelte is een keer gemaaid, en het moet verder 
blijken wat voor flora zich hier gaat ontwikkelen. Op dit perceel zijn in 
1960 235 populieren geplant. 

VAN 
AMERONGEN 

1,29  

VERKERK 1,51  
HOYTEMA 2,52 In 1953 gehakt en ingeboet. In de jaren voor 1953 is deze griend deels 

verwaarloosd, waardoor er kale plekken in de griend ontstaan zijn. In 
1953 zijn deze allemaal verdwenen. Hoytema was een zeer 
vermogende Culemborgse industrieel. Hij had de griend voornamelijk 
voor de jacht.  

DE RUITER 0,79 Deze griend is een lotgriend (1959)  
DE BODDE 0,72 In seizoen 60/61 werd deze griend gekapt.  
VEERTIENHONT 1,89  
VAN DER HEIDE 0,73  
PAAL 310 1,42 In seizoen 60/61 werd deze griend gekapt.  
DE VRIES 1,25 In seizoen 60/61 werd deze griend gekapt. 
KOUWENBERG 1,02  
VAN DER 
LINDEN 

0,79 In seizoen 60/61 werd deze griend gekapt.  

KRAAIENDAL 1,35 In seizoen 60/61 werd deze griend gekapt. 
BEUSEKOM 0,80  
KORTE GRIEND 1,60  
ZOUWENDIJK  De grienden bij de Zouwedijk zijn alleen te bereiken via een boot. 

Deze grienden zijn in 1953 in het bezit gekomen van Staatsbosbeheer. 
Hiervan zijn het houtgewas en de stikteen verkocht. De boot die bij de 
percelen hoorde is in een rampennacht van 1 februari 1953 
losgeslagen en verderop gezonken. Men was aan het discussiëren 
over een nieuwe boot. Wegens gebrek aan mankrachten is in 1955 dit 
perceel niet gebaggerd.  

Tabel 3.4 Werkzaamheden in grienden Vijfheerenlanden rond 1960 
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Huidige grienden van de Vijfheerenlanden 
 

De huidige grienden in de Vijfheerenlanden worden bijna allemaal beheerd door het Zuid-Hollands 
Landschap of het Utrechts Landschap, op een enkele uitzondering daargelaten. De belangrijkste 
beheergebieden zijn: Polder Achthoven, De Waai, Scharperswijk en de polders Bolgerijen en Autena 
(fig. 3.8).  
 
Polder Achthoven 
Polder Achthoven is een polder van 118 hectare groot, gelegen tussen Lexmond en Ameide. De 
polder bestaat uit enkele grienden, boomgaarden en vochtige soortenrijke graslanden.78 De 
Zouweboezem is in 1764 aangelegd en behoorde oorspronkelijk tot de Polder Achthoven.79  
 
Polders Bolgerijen en Autena 
Tegenwoordig beheert het Utrechts Landschap hier nog 42 hectare aan griend. De polders worden 
doorsneden door de A2, in 2010 is er een ecoduct aangelegd om het gebied beter op elkaar aan te 
laten sluiten.80  
  

 
78 Zuid-Hollands Landschap, 2021. 
79 Zijderveld, 2011, p. 16-17.  
80 Feijen, 2011, p. 5. 

Figuur 3.8 Huidige grienden in de Vijfheerenlanden 
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Lange termijnontwikkeling van de grienden in de Vijfheerenlanden 
 
De vier peilmomenten van de ontwikkeling van de grienden laten de opkomst en de achteruitgang 
van de grienden goed zien. In 1850 waren er al veel grienden te vinden, na de achteruitgang van de 
hennepteelt. De verspreiding van de grienden is dan al voornamelijk in het noorden en westen te 
vinden, maar in het zuiden van de streek zijn dan ook op meerdere plaatsen voornamelijk ‘losse’ 
grienden te vinden. In 1910 is het griendareaal op zijn hoogtepunt. Ondanks dat in 1910 het 
griendareaal op zijn hoogst is, is de verspreiding minder gelijkmatig. De stukken griend in het 
noorden en westen zijn uitgebreid, maar de losse grienden in het zuiden zijn een stuk minder 
geworden (fig. 3.5). Het volgende peilmoment is 1960. In deze tijd zijn er al veel grienden opgekocht 
door natuurbeschermingsorganisaties. Het areaal griend in het zuiden van de streek is dan zo goed 
als in zijn geheel verdwenen. Ook is de hoeveelheid griend in de polder Achthoven sterk verminderd. 
Eerst waren het grote aaneengesloten stukken griend, nu zijn het losse grienden. Het huidige areaal 
griend is met zijn 90 hectare en stuk minder dan eerst. Vooral in polder Achthoven, polders 
Bolgerijen en Autena en in Scherperswijk zijn de resterende grienden te vinden.  
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3.4 Bodemopbouw en waterhuishouding 

 
De Vijfheerenlanden met haar van oorsprong natte gronden was uitermate geschikt voor 
binnendijkse griendteelt.81  Het is goed om te vermelden dat er voorzichtig moet worden omgegaan 
met het stellen van voorwaarden voor gronden waarop griendhout geteeld wordt. Er zijn 
voorbeelden waarbij men ervan uit ging dat er een goede oogst zou zijn vanwege uitermate 
geschikte grond, maar waarbij dat vies tegenviel, zoals in de Haarlemmermeerpolder is gebeurd. 
Andersom geldt hetzelfde: in de Zuidplaspolder, waar de grond als van mindere kwaliteit werd 
gezien, was de oogst van prima kwaliteit. Over het algemeen werden grienden in Nederland 
aangelegd op gronden die voor bouw- en grasland onbruikbaar waren. Grienden groeien goed op 
natte gronden waar de afwatering goed geregeld is. Een veenbodem heeft van nature genoeg vocht 
om de wilgentenen goed te laten groeien, waar zandgronden het laten afweten. Op een kleibodem 
kan de wilg ook op hogere gronden overleven, vanwege de eigenschap van klei om water langer te 
herbergen. Het nadeel van een griend op een kleigrond is dat wanneer er sprake is van langdurige 
voorjaarsdroogte er bij de aanleg lastig wortel geschoten kan worden door de wilg.82  

 
De meest onbruikbare delen van de kommen, waar natte, zware klei zich bevond werden in gebruik 
genomen als griend. Het gaat om een kalkarm klei-op-veen.83 

 
81 Jonkers, et al., 1985, p. 63. 
82 Wisboom, 1878, p. 4-5.  
83 Eijk, 1994, p. 19. 

Figuur 3.9 Grienden 1939 op de bodemkaart Vijfheerenlanden. 
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In het figuur hierboven zijn de grienden ingetekend op de bodemkaart te zien (fig. 3.9).84 De kaart is 
vervaardigd door de bodemkaart en de grienden uit het GIS bestand Eerste Bosstatistiek 1939 van 
Staatsbosbeheer boven elkaar te leggen. Het valt op dat de meeste grienden op eenzelfde 
bodemsoort gesitueerd zijn. Dit is de drechtvaaggrond (Rv01C), de zwartgroene kleur op de kaart. 
Binnen 40 – 80 cm vanaf het maaiveld begint het veen. Overal waar klei over veen ligt komt deze 
drechtvaaggrond voor. De grond grenst landschappelijk gezien aan de waardveengronden. De klei is 
daar kalkloos en matig zwaar tot zeer zwaar.85 Verder valt op dat de grienden voornamelijk in het 
noorden van de Vijfheerenlanden liggen, daar waar de kalkloze klei-op-veen-gronden te vinden zijn. 
Er liggen ook grienden in afgegraven stukken grond, waarschijnlijk van de hennepteelt. Wat verder 
opvalt is dat in het westen van de Vijfheerenlanden een redelijk recht en buitengedijkt stuk moeras is 
en dat daarin ook grienden aanwezig zijn. Dit is de Zouweboezem, een gebied tussen twee dijken 
waar het polderwater naar toe werd gepompt. Zouwe is een verbastering van ‘zuidwende’, een 
gebied dat bij de middeleeuwse ontginning vaak niet ontgonnen is en daardoor op den duur als een 
soort van natuurlijke veenbarrière ging fungeren. Het zijn doorgaans zeer natte gebieden gedurende 
een groot deel van het jaar. Ook langs de Diefdijk aan de uiterste oostgrens van de Vijfheerenlanden 
komen de nodige grienden voor.  
 
Doordat grienden regelmatig gehakt worden wisselt de omstandigheid van de bodem vaak mee. 
Wanneer de wilg drie jaar staat, kan er weinig zonlicht tot de bodem doordringen en blijft het vochtig 
op de bodem. Dit kan gunstig zijn voor varens en verschillende mossen. Zodra het wilgenhout gekapt 
is komt er meer licht op de bodem en kan er weer meer groeien.86 De dynamiek in het milieu van de 
griend komt dus door het periodiek wieden, inboeten en hakken (hoofdstuk 4), net als de steeds 
wisselende waterstanden. De bodem is voedselrijk en door de wisselende grondwaterstanden heeft 
de bodem vaak een gleyprofiel.87 De bodem van een griend wordt eerst omgespit vanwege de 
stugheid van de komklei-op-veengrond, voordat er grienden gepoot worden. Dit gebeurde nogmaals 
wanneer na het hakken van de wilgen de bovengrond te zeer verarmd was.88   
 
In hoger gelegen grienden en grienden die binnendijks liggen, zoals in de Vijfheerenlanden het geval 
is, kunnen grienden alleen overleven wanneer ze door de mens beheerd worden. Van nature komen 
grienden alleen in de pioniersfase voor en worden ze in het volgende stadium van successie 
vervangen door zwarte els en es. De natuurlijke dynamiek, zo kenmerkend voor grienden, is door de 
aanleg van greppels en kaden met duikers sterk verminderd. 89 
 
Op onderstaand figuur zijn de grienden van 1939 te zien op de AHN3 kaart (fig. 3.10). Hier is te zien 
dat de grienden in het lager gelegen deel van de Vijfheerenlanden gesitueerd zijn. Wat opvalt is dat 
in het zuiden van de Vijfheerenlanden, waar de hoogte van het land ook richting NAP gaat, weinig tot 
geen grienden te vinden zijn. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat de polders daar beter 
ontwaterd waren en ook meer stroomruggronden bevatten. Op deze kaart is ook goed te zien dat de 
grienden binnendijks liggen.  
 

 
84 Clement & Kooistra, z.d.; Bodemkaart NL. 
85 Bakker & Schelling, 1989, p. 155-156. 
86 IVN [10- Griend en Essenhakhout], z.d.  
87 Beije, et al., 1994, p. 279.  
88 Kerkhof, 1998 p. 3. 
89 Beije et al., 1994, p. 279. 
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Waterhuishouding 
Grond waar grienden goed op gedijen is een vochthoudende grond, die niet verzuurd mag zijn. 
Wanneer de grienden in polderland gevestigd zijn, is een waterstand van 30-50 cm beneden 
maaiveld goed voor de wilgen.90 Bij de aanleg van grienden werd de grond eerst diep gespit en op 
rabatten gelegd, zodat de watervoorziening op orde zou komen.91 De luchtvochtigheid in grienden 
kan erg hoog zijn. Dit komt door de relatief hoge grondwaterstanden en de vochtvasthoudendheid 
van de kleibodems. Daarbij komt een zomers zo goed als gesloten bladerdak.92  
 
Dat er zoveel binnendijkse grienden in de Vijfheerenlanden aanwezig zijn komt grotendeels door de 
waterhuishouding ter plaatse. Er is veel sprake van natuurlijk aanwezige kwel in grote delen van de 
Vijfheerenlanden.93 De grienden in de Zouweboezem worden gevoed met oppervlaktewater. De 
bodem is er redelijk vast van structuur en is meer gehumificeerd. Doordat er een dichte 
slootstructuur aanwezig is, is er voldoende wateraanvoer en sprake van drassige omstandigheden.94  
 
De optimale waterhuishouding om grienden goed te laten groeien vereist een GHG[gemiddeld 
hooggrondwaterstand]  van minimaal 25 centimeter onder maaiveld en een GLG [gemiddeld laagste 

 
90 Drost, 1934, p.340. 
91 Beije et al., 1994, p. 280. 
92 Feijen, 2011, p. 18.  
93 Eijk, 1994, p. 19.  
94 Provincie Zuid-Holland, 2018, pag. 22. 

Figuur 3.10 Grienden 1939 en hoogteligging Vijfheerenlanden (Bron: Staatsbosbeheer en AHN3 met Hillshade) 
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grondwaterstand] niet dieper dan 120 cm onder maaiveld. Tegenwoordig wordt dit vaak kunstmatig 
in stand gehouden door duikers en greppels voor de afwatering, en kades voor het vasthouden van 
water. Grienden kunnen tegen periodieke overstromingen.95   
 
In de zestiende eeuw werden de eerste grienden in Nederland aangelegd. Dit waren buitendijkse 
grienden. Dit gebeurde in de Biesbosch, direct langs de rivieren. Men begon toen met de aanplant 
van biezen op een opwas in buitengedijkt gebied. Door de stengels van de biezen bleef het slib 
sneller hangen en hierdoor verliep deze opslibbing sneller. Na de biezen werd riet geplant. Doordat 
het riet de wortels over de plaat verspreide bleef het slib nog sneller liggen. Naarmate dit verder 
vorderde verstikte het riet en begon men met kades aanleggen, waarin duikers en overlaten werden 
aangebracht om het rivierwater in en uit de plaat te laten lopen. Dit rivierwater zette vruchtbaar slib 
af in de griend. Tussen de wilgen in de griend op de plaat werden greppels, kreken en sloten 
aangelegd om het overtollig water af te voeren. Naarmate de griendcultuur economisch steeds 
interessanter werd, begon men ook met het aanplanten van grienden in het binnendijkse gebied. 
Zoals eerder vermeld gebeurde dat op gronden die een slechte ontwatering hadden. Ook de 
bereikbaarheid van de gronden speelde hierin een rol. Een stuk land dat ver van de boerderij lag in 
het komgebied was lastig te bemesten en werd dus niet voor andere gebruiksdoeleinden gebruikt. 
Vaak waren de gronden ook ongeschikt voor andere teelten door overstromingen of hoge 
waterstanden. Door het aanleggen van grienden op juist deze plekken, kreeg deze onbruikbare grond 
een economische waarde.96 Binnendijkse grienden zijn voornamelijk te vinden in laaggelegen 
komkleigronden en veenkommen in de buurt van getijdenrivieren. In het overgangsgebied van 
getijdegebied naar rivierengebied komen ook grienden voor op veenkommen met een dun kleidek 
en komkleigronden op veen. Deze typen komgronden kennen nog meer specifiekere variatie in 
kleidikte en overgangen naar kalkrijker stroomruggen.97  
 
Kenmerkend voor de grienden is de dynamiek in het milieu. Deze kan op korte afstand van elkaar 
veel verschillen. De dynamiek bestaat uit wisselingen in overstromingsdiepte-, frequentie, -duur, de 
grondwaterstand en de genomen beheersmaatregelen. Hierdoor kan er een grote mate van variëteit 
binnen griendcomplexen plaats vinden, terwijl vaak binnen één perceel griend een grote mate van 
homogeniteit heerst. De milieudynamiek wordt voornamelijk veroorzaakt door de hoogteligging van 
de grienden ten opzichte van het grond- en oppervlaktewater. Hierdoor kunnen de grienden 
ingedeeld worden in hoog- middelhoog-, en laaggelegen, ook wel binnendijks, buitendijks zonder 
getijdebeweging en getijdegrienden. Het water is hier het criterium van de indeling. Het milieu van 
de binnendijkse grienden wordt voornamelijk bepaald door de grondwaterstanden en de vele 
schommelingen die deze kent. Deze schommelingen wordt vaak veroorzaakt door rivierkwel. Binnen 
de binnendijkse grienden wordt onderscheid gemaakt in relatief droge en relatief natte typen.98 
 

 

  

 
95 OBNNatuurkennis, z.d.  
96 Poldervaart, 1999, p. 26. 
97 Reijnders, 1964, p.147. 
98 Schepers, 1989, p. 92. 



P a g i n a  55 

 

3.5 Cultuurlandschapskenmerken 
 
Door de aanwezige grienden en andere beplantingselementen langs de Diefdijk, Lekdijk en de Linge 
heeft de Vijfheerenlanden langs de linten een kleinschalig landschap.99 Grienden hebben een 
variërende hoogte in begroeiing en door de tijd heen kan de dichtheid verschillen. Deze 
eigenschappen van griend bepalen in belangrijke mate de visueel-ruimtelijke structuur van het 
landschap.100 Veel cultuurlandschapskenmerken zijn een direct gevolg van het beheer van de griend, 
daarom worden sommige elementen in hoofdstuk 4 besproken. 
 
Uiterlijke kenmerken 
Grienden zijn vaak drie- of vierjarig hakhout. Dit houdt in dat ze eens per zoveel tijd gehakt worden. 
Dit is terug te zien in het landschap. Percelen die naast elkaar liggen hoeven niet rond dezelfde tijd 
gehakt te worden, wat resulteert in ruimtelijk hoogteverschil (fig. 3.11).101  

 
Langs griendpercelen zijn vaak knotwilgen geplant, voor bescherming van de griend, tegen 
uitspoeling van mineralen (fig. 3.12). Griendpercelen worden vaak begrensd door sloten, knotwilgen 
hebben een water regulerende functie.102  
 

 
99 Provinciale Staten Zuid-Holland, 1978, p. C155.  
100 Schepers, 1989, p. 6. 
101 Garskamp, 2021. 
102 Schalkx, 2012. 

Figuur 3.11 Hoogteverschil in opgaand griendgewas langs de Diefdijk. Links een éénjarige griend, rechts een 
driejarige griend. (Eigen foto) 
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Sloten 
Voor het goed afvoeren van griendhout in vroegere tijden was het essentieel dat er water aanwezig 
is. Met deze reden werden er bij de aanleg van grienden eerst vrij diepe, brede sloten gegraven (fig. 
3.13). Deze dienden als vaarwegen voor het afvoeren van het hout.103  De sloot was drie meter breed 
en diende vaak 
als afscheiding 
tussen de 
verschillende 
landeigenaren. 
De anderhalve 
meter aan de 
ene kant was 
van de ene 
eigenaar en de 
andere 1,5 
meter van de 
buren. 104 
 
 
 
 
 
 

 
103 Jonkers, et al., 1985, p 63-64.  
104 Bogerd, 2021. Piet.  

Figuur 3.13 Sloten langs grienden langs de Diefdijk (eigen foto) 

Figuur 3.12 Knotwilgen tussen een griend en de sloot in polder Bolgerijen (Eigen foto) 
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Hout- en teenhuizen 
De opslag van griendhout vond voornamelijk langs dijken en polderwegen plaats. Voor de langdurige 
bewaring werd het opgeslagen in stuiken. Meestal werd het in langgerekte tassen opgeslagen. Deze 
werden om ze te beschermen tegen weersinvloeden afgedekt met een huisdak. Dit werden dan ook 
wel hout- en teenhuizen genoemd.105  
 
Huftgriendjes 
Grienden komen ook op een andere manier dan de ‘standaard’ griendcomplexen voor. Deze andere 
vorm wordt ook wel ‘huftgriendjes’ genoemd. In heel Zuid-Holland komen deze plaatselijk voor, ook 
in de Vijfheerenlanden. Deze huftgriendjes zijn kleine afscheiden vierkanten op de kop van een 
perceel grasland (fig. 3.14). Gebruikelijke afmetingen zijn 15 bij 15 m of 20 bij 20 m. Met een diepe 
sloot of greppel zijn ze afgescheiden van de rest van het perceel. Oorspronkelijk waren deze kleine 
stukken grond begroeid met opgaand griendhout, met als doel het beschermen van vee. Daar komt 
het woord ‘huft’ ook vandaan, wat bescherming zoeken of schuilen betekend. Tegenwoordig zijn veel 
van deze kleine perceeltjes in onbruik geraakt.106  

 

3.6 Flora en fauna in de grienden 
 
Flora 
Flora en ook de fauna in grienden verschillen sterk tussen grienden die onder invloed staan van 
getijde, zoals bijvoorbeeld de griendcultuur in de Biesbosch en de grienden die binnengedijkt zijn. 
Omdat de grienden in de Vijfheerenlanden binnendijks liggen, ligt de nadruk op de soorten die hier 
voorkomen. De grienden behoren tot het wilgenverbond. De ondergroei van wilgen in natte grienden 
bestaat voornamelijk uit wederik en penningkruid. Op hogere gronden wordt de ondergroei 

 
105 Jonkers et al., 1985, p. 66. 
106 Pons, 1951, p. 33. 

Figuur 3.14 Hufgriendjes in polder Blommendaal, langs de Bazeldijk in het zuidwesten van de Vijfheerenlanden 
Bron: Topotijdreis.nl  
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gekenmerkt door kruiden zoals engelwortel, en koninginnekruid. In binnendijkse grienden kunnen 
wilgen voornamelijk groeien door begunstiging van de mens. Van nature komt de wilg daar in 
pioniersstadium voor en worden ze later vervangen door zwarte els en es. Op oude stoven van de 
wilg komen epifytisch levende planten voor zoals de brede en gewone eikvaren, stekel- en 
mannetjesvaren. Ook komen er korstmossen voor, de opvallendste hiervan is de baardmos. In de 
binnendijkse grienden komt daarnaast vaak de meidoorn voor. De meidoorn behoort tot het elzen-
vogelkersverbond. Duiven en kraaiachtigen nestelen zich in de meidoornstruiken en verlaten nesten 
gebruiken ransuilen en torenvalken.107  
 
Wilgensoorten 
Grienden bestaan over het algemeen uit de wilg. Over de hele wereld komen meer dan 300 
wilgensoorten voor. De wilg is tweehuizig, dat wil zeggen dat de mannelijke en vrouwelijke bloemen 
aan twee afzonderlijke bomen gevormd worden. In Nederland zijn er 11 inheemse wilgensoorten, 9 
hiervan worden in de grienden gebruikt (tabel 3.5). Men heeft wel eens geprobeerd om een griend 
aan te leggen met in uitheemse wilgensoorten, maar dat heeft niet geresulteerd in een grote rol van 
betekenis. Wilgensoorten kunnen gemakkelijke met elkaar kruisen en bastaarden vormen. Onderling 
en met ouderplanten kunnen dit ook weer nieuwe bastaardplanten opleveren. Hierdoor is de 
determinatie en de naamgeving van de wilg ingewikkeld. Naast bastaardplanten komen ook 
variëteiten voor. Daarnaast hebben de wilgensoorten die in de griendcultuur gebruikt zijn veel 
praktijk- of veldnamen. Voorbeeld hierbij is de Amandelwilg, deze heeft de volgende veldnamen: 
Driebast, Greveling, Tweebast, Waardenhout, Breedblad, Beuk en Beugel.108  In veel grienden staat 
de kraakwilg. Deze komt in twee soorten voor: de Franse gele, roodgetopte teen en het Belgisch 
Rood.  In oude binnendijkse grienden komt de schotwilg veel voor.109 In hak- en snijgrienden worden 
verschillende wilgensoorten gebruikt. Voor de snijteen wordt de bittere wilg en kraakwilg gebruikt. In 
hakgrienden wordt grauwe wilg, amandelwilg, kat- of bindwilg, Duitse dot en schietwilg gebruikt.110  
 

NAAM LATIJNSE NAAM GEBRUIK 

BELGISCH ROOD Cultivar van de kraakwilg Snijgriend 
FRANS GEEL Cultivar van de kraakwilg Snijgriend 
ZWARTE DRIEBAST Cultivar van de amandelwilg Snijgriend 
GRAUWE WILG Salix cinerea Hakgriend  
DUITSE DOT Salix dacyclados Hakgriend 
SCHIETWILG Salix alba Hakgriend 
KATWILG Salix viminalis Hakgriend 
KASPISCHE WILG Slaix acutifolia Hakgriend 
WATERWILG  Salix caprea Hakgriend 

Tabel 3.5 Wilgensoorten met hun Latijnse naam111 

Fauna  
Amfibieën vinden door meerdere redenen hun thuis in de grienden: aanwezigheid van voedsel en 
hoge prooidichtheid, aanwezigheid van broeihopen in de vorm van opgehoopt organisch materiaal in 
knotwilgen, voldoende zonplaatsen, aanwezigheid van vochtig microklimaat en de aanwezigheid van 
schuilplaatsen en overwinteringsplaatsen in takkenhopen en wilgenstoven.112 
 

 
107 Beije et al., 1994, p. 279 – 281. 
108 Strouken & Zeijden, 1993, p. 9-10.  
109 Tuinzing, z.d.b p. 56 
110 Beije et al., 1994. P. 279. 
111 Feijen, 2011.  
112 Feijen, 2011, p. 23-24. 
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Diersoorten die uitsluitend in grienden voorkomen 
zijn nooit gevonden, maar door de verscheidenheid 
van grienden zijn ze wel een geschikt milieu voor 
veel diersoorten. In jonge grienden vinden vooral 
veel zangvogels een goed onderkomen. Er zijn veel 
mogelijkheden voor het bouwen van een nest en er 
is voedsel genoeg aanwezig in de vorm van 
insecten. In oudere grienden kunnen ook uilen en 
roofvogels hun nest gebouwd hebben in oude, 
grote stoven met spleten en holtes (fig. 3.15). 
Regelmatig gehakte grienden vormen de meest 
optimale omstandigheden voor vogels.113 Grienden 
lijken niet geschikt voor weidevogels, vanwege het 
besloten karakter. Toch zijn er in het besloten 
Autena heel wat weidevogels te vinden.114 
Vogels doen zich tegoed aan insecten, welke de 
grienden ruimschoots herbergen door de 
bloemrijke plantengroei. De stoven bieden tegelijk 
een rottend en levend milieu en kunnen hierdoor 
soorten herbergen die jaren als larve in het hout 
leven. De houtmolm in de stoven bieden een goede 
overwinteringsplaats voor de insecten. Soorten als 
horzelvlinder, wilgeboktor en wilgehoutrups vinden 
hier hun plaats. Zoogdieren komen ook voor in de 
grienden. Vaak zijn dit muizen, zoals bosmuizen, 
rosse woelmuizen, dwergmuis en de aardmuis. 
Daarnaast kan men egels, konijnen, hazen en reeën 
aantreffen. 115  Er komen in het griendcomplex 
Autena en Bolgerijen negentig reeën voor, die door 
de in 2010 gebouwde ecoduct de barrière van de 
snelweg kunnen overwinnen. Hazen komen niet 
veel voor in het gebied, dit komt door de winterse 
plasdrasomstandigheden en de lage ligging. In polder Autena zijn ringslagen waargenomen, 
vermoedelijk nakomelingen van ringslangen die in polder Hei- en Boeicop uitgezet zijn.116   
 
  

 
113 Strouken & Zeijden, 1993, p.15-16.  
114 Feijen, 2011, p. 22. 
115 Beije et al., 1994, p. 282. 
116 Feijen, 2011, p. 23. 

Figuur 3.15 Holte in een wilgenstoof 
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4. Sociaaleconomische kenmerken van de grienden in de 

Vijfheerenlanden 
 

4.1 Inleiding 
In de Vijfheerenlanden is de griendteelt bijna een eeuw lang (1880 – 1960) een belangrijke bron van 
inkomsten geweest. Dat wil niet zeggen dat de grienden ook een eeuw lang een bloeiperiode gekend 
hebben. In de gehele periode zijn de prijzen en de opbrengsten van de grienden op en neer gegaan. 
De grote aanplant van grienden in de Vijfheerenlanden kan gedateerd worden rond 1880. Rond 1900 
was er al een prijsdaling. Deze conjunctuur ging voortdurend heen en weer met een steeds meer 
dalende tendens.117 Tegenwoordig worden de grienden die in Nederland en de Vijfheerenlanden te 
vinden zijn voornamelijk gebruikt om de biodiversiteit te verhogen en natuurwaarden in stand te 
houden. De oorspronkelijke manier van ‘in de griend werken’ is grotendeels verdwenen. Men leefde 
vroeger van de grienden en met recht kan er van een griendcultuur of zelfs industrie gesproken 
worden. In hoofdstuk 4 wordt er verder ingegaan op de manier van telen, de toepassingen van het 
wilgenhout en hoe griendwerkers leefden in en van het landschap van de grienden. De toekomst van 
de grienden is belangrijk voor het in standhouden van de griendcultuur en krijgt daarom ook 
aandacht. Daarnaast komen ook oud-griendwerkers Piet Bogerd en Aart Horden aan het woord.  
 

4.2 Organisatie van de griendteelt 
 

Eigendom 
Veel grienden waren eigenaar van een zogenaamde griendbaas. Deze ‘griendbaas’ kwam bijna nooit 
op zijn land. Hij had landopzieners voor de controle in de grienden aangesteld. De griendbaas kwam 
wel vaak jagen in zijn grienden. Daarvoor was ook een jachtopziener aangesteld.118 
 
Binnendijkse grienden, zoals in de Vijfheerenlanden, hebben vaak een eigenaar-opzichter relatie. De 
eigenaar woont een heel stuk verderop, de opbrengsten van de grienden zijn geen hoofdmiddel van 
bestaan voor de eigenaar. Bijzonder is ook dat er geen samenwerking tussen de verschillende 
griendeigenaren aanwezig was op het gebied van beheer.119 Slechts bij uitzondering was de 
griendteelt in handen van een ‘gewone’ boer, ook het pachten of de verpachting van grienden komt 
bij uitzondering voor. De opzichter die door de eigenaar was aangesteld om het stuk griend te 
beheren had vaak geen opleiding of andere praktische scholing gehad om dit te kunnen doen en vaak 
was het ‘opzichter zijn’ dan ook maar een bijkomstigheid.120  Van oudsher zijn de gronden in de 
Vijfheerenlanden grotendeels eigendom van grootgrondbezitters. Namen van grootgrondbezitters 
die veel gronden in de Vijfheerenlanden bezaten zijn: Mijnlieff, Dresselhuys, Verloren van Themaat, 
Dubois en Van Diggelen.121 Veel van deze gronden waren niet geschikt voor veel vormen van 
landbouw (hoofdstuk 3) en eigenaren waren maar al te graag bereid om in te spelen op de steeds 
maar groeiende markt van griendgewassen. Hierdoor konden zij toch nog geld verdienen aan de 
slechte grond. Hierdoor is men ook begonnen met het grootschalig aanleggen van griendpercelen.122 
 

 
117 Wittebol, 2016, p. 15. 
118 Horden, 2021. 
119 Tuinzing, 1951a, p. 6. 
120 Tuinzing, 1951a, p. 6-7.; Tuinzing, z.d., p.43.   
121 Tuinzing, 1951b, p.3. 
122 Streefkerk, 1995, p. 11.  
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Arbeiders 
Ondanks dat het werken in de griend niet als heel positief bekend stond, waren er in de 
Vijfheerenlanden genoeg arbeiders te vinden. De Vijfheerenlanden stonden in de negentiende eeuw 
als niet heel welvarend bekend en er was dan ook niet veel werkgelegenheid te vinden in de 
winter.123 Veel arbeiders werkten zomers op buitenwerken of bij een boer en kwamen in de herfst 
werkloos naar huis. Mensen die  
anders aangewezen waren op de liefdadigheid van kerk 
en maatschappij konden aan de slag in de grienden. De 
griendteelt is dan ook een uitkomst geweest voor deze 
streek op het gebied van werkgelegenheid. Geleidelijk 
aan raakte iedereen die in de polders woonden 
betrokken bij het werken in de griend. De 
werkgelegenheid werd gekenmerkt door het feit dat het 
seizoensarbeid is, gefocust op de wintermaanden. In 
enkele gevallen van extreme weersomstandigheden 
zoals overvloedige regen werd er een voorschot 
verstrekt aan de griendarbeider.124 Het inhoudelijke 
werk van een griendwerker wordt in paragraaf 4.4 
beschreven. In de Vijfheerenlanden kwamen de 
griendwerkers elke avond naar huis, in tegenstelling tot 
de griendwerkers in bijvoorbeeld de Biesbosch, die een 
midweek in een griendkeet, een eenvoudige hut, 
leefden. Wat dit betreft hadden griendwerkers in de 
Vijfheerenlanden het prima voor elkaar.125 Het vak van 
griendwerker werd van vader op zoon doorgegeven, soms zelfs van opa op kleinzoon. Op deze 
manier ontstaan hele griendwerkersfamilies. Ook bij Piet Bogerd was dit het geval (fig. 4.1). Hij heeft 
het vak van zijn opa geleerd, zijn vader was hoepmaker. Hij vertelt: ‘Ik was 15 jaar toen deed ik 
houtschillen bij mijn opa. En dan zal ik een voorbeeld geven zonder overdrijven. Ik was een beetje 
fanatiek en dan stonden hier [Bolgerijen] mensen hout te schillen, die woonden dichtbij. En die 
begonnen altijd klokslag 6 uur, dat waren drie broers. En dan kwam ik uit Schoonrewoerd. Had ik 
gegeten en half uur gefietst en had ik bij m’n opa verkleed. Want met hout schillen moet je hele 
oude kleren aantrekken. Anders maak je het stuk. En een kopje thee, daar stond m’n oma op. Maar 
er ging geen ochtend voorbij dat die mensen kwamen die om 6 uur begonnen dat ik al minstens een 
bos hout geschild had. Moet je nagaan hoe vroeg ik ging.’126 
 

Verkoop 
De eigenaren hadden bijna geen samenwerkingen op ‘beheer-niveau’, des te meer samenwerking 
was er bij de verkoop van het griendgewas. Eens per jaar werd het hout- en teengewas (de 
griendopbrengsten) te koop aangeboden tijdens grote hout- en teenverkopingen.127 Belangrijks is dat 
dit verkoop was van het ‘ter veld staande gewas’. Griendhout dat nog in de grienden stond werd 
verkocht. Simpeler gezegd werd er tijdens deze verkopingen besloten wie waar mocht gaan werken 
in de wintermaanden. In de Vijfheerenlanden gebeurde dat op de derde dinsdag van november in 
Hotel het Zwijnshoofd te Vianen (fig. 4.2). De grienden langs de Diefdijk vielen niet onder deze 
verkopingen, maar deden mee met een verkoping in Culemborg. Eigenaar Van Diggelen, een grote in 
de Vijfheerenlanden, verkocht zijn griendgewas ook niet via de verkoping in Hotel het Zwijnshoofd, 

 
123 Tuinzing, 1951b, p. 8. 
124 Tuinzing, 1951b, p. 8.  
125 Egmond, Kerkhoff & Groeneveld, 2021. 
126 Bogerd, 2021. 
127 Utrechtse Courant, 8-11-1941 

Figuur 4.1 Piet Bogerd als griendwerker. Bron: 
Collectie familie Bogerd 
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maar deed dit de avond van tevoren zelf, zonder notaris. Dat 
scheelde geld. Tijdens deze verkopingen konden de griendbazen, 
maar ook de kleine zelfstandigen tegen elkaar opbieden. Daarnaast 
werden op deze verkopingen ook de voorwaarde voor de verkoop 
vastgesteld. Standaard voorwaarde was dat dat de 
werkzaamheden moesten plaats vinden tussen 15 november en 15 
maart.128 Deze verkoping op de derde dinsdag van november was 
altijd een ware happening en stond onder leiding van de lokale 
notaris. Deze notaris vermeldde van tevoren alle percelen met 
griendhout in een boekje. Het gewas dat op deze percelen stond 
werd per afslag verkocht. Om in aanmerking te komen om het 
griend gewas te kopen moest er wel een bewijs van gegoedheid 
afgegeven kunnen worden. Dit bewijs kon men krijgen bij de 
notaris van de woonplaats van de koper. In de zaal waar de 
verkopingen plaats vonden zat de notaris op het podium. Vooraan 
stonden de griendbazen (eigenaren), daarachter de kleine 
zelfstandigen en helemaal achteraan zaten en stonden de 
griendarbeiders. De manier van verkoop verliep via afslag, dat wil 
zeggen dat de afslager steeds lagere bedragen noemde dan het 
startbedrag. Kopers moesten ‘mijn’ roepen als zij een bedrag 
hoorde dat hem zinde. Het kwam wel eens voor dat er twee kopers 
tegelijkertijd ‘mijn’ riepen, dan werd er geloot met een munt, 
uitgevoerd door de notaris.129  De betaling van de griendwerkers 
moest voor of op 1 augustus van het daaropvolgende jaar plaatsvinden. 130 
 
Jacht en eigendommen 
In 1852 is de Jachtwet ingevoerd. Deze wet bepaalde dat het jachtrecht aan de eigenaar van de 
grond toebehoorde. De jachthouder, eigenaar, mocht wel een aan door hem aangestelde 
jachtopziener of familieleden laten jagen op zijn terrein.131 De grienden waren een goed jachtgebied. 
In polder Lakerveld waren veel fazanten aanwezig, eens door de Romeinen uitgezet. Wanneer er te 
weinig fazanten waren voor de jacht, werden er nieuwe uitgezet of nieuwe fazanten gefokt. Zo’n 
‘bedrijf’ werd ook wel een fazanterie genoemd. In Polder Achthoven had de familie Wisboom veel 
delen van deze polder in bezit, hierdoor kon deze familie hier veel jagen. Rond 1885 stelde deze 
familie H. Stravers aan als jachtopziener en landopzichter. In polder Lakerveld was het jachtrecht 
voornamelijk in handen van ambachtsheer van den Bergh. In 1886 werd hij opgevolgd door G.C.J. van 
Reenen. In 1915 overleed de weduwe van deze ambachtsheer en werd het eigendom overgegeven 
aan neven en nichten. Deze waren echter niet geïnteresseerd in Achthoven, Lakerveld en Lexmond. 
Een goede vriend, de heer H. W. van Hoytema was dat echter wel. Hij wilde alleen het jachtrecht. Zo 
kwam het voor dat het jachtrecht en het eigendom van de verschillende polders, verschillende 
namen kende. De heer Hoytema had ook vele jachtgebieden rondom Everdingen en Culemborg in 
zijn bezit. De foto hieronder laat een jachtpartij in polder Scherperswijk zien (fig. 4.3). De vele 
‘drijvers’ duiden op de jacht op fazanten. Deze drijvers waren nodig om de fazanten uit de grienden 
te jagen, waarop de jagers de fazanten schoten.132  

 
128 Streefkerk, 1995, p. 12; Garskamp, 2021; Bogerd, 2021. 
129 Groeneveld, 2021a, p. 12-13.  
130 Bierens de Haan, 1988, p.8. 
131 Pater, 2003a.  
132 Pater, 2003a. 

Figuur 4.2 Aankondiging van de 
verkoop van griendhout in de 
Utrechtse Courant 8 november 1941  
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4.3 Opkomst en achteruitgang van de griendteelt 
 

Opkomst griendcultuur 
Rond 1500 ontstonden de eerste grienden in Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland, op de natte 
plekken in de polder.133 Het hoogtepunt van de griendcultuur in de Vijfheerenlanden lag tussen 1850 
en 1950. In 1877 schreef Dhr. Wisboom van Giessendam in zijn rapport dat in 1877 verscheen dat de 
griendteelt in al haar onderdelen zich in ongekende voorspoed begaf. Niet alleen de rijkere 
landeigenaren hadden hier voordeel van, ook de werklui deelden in deze voorspoed. Dit is terug te 
vinden in de Staat der werkloonen in de jaren 1850 en 1870. Het loon voor Hollands rijshout was 
tussen 1850 en 1875 hetzelfde gebleven, namelijk 0,60 gulden. De verschillende maten waarin 
griendhout werd afgeleverd, leverde wel meer op. Voor bijvoorbeeld karreband en halfvaatsband 
kreeg men in 1850 4 gulden en in 1875 5 gulden.134  
 
Rond 1900 werden er grienden op grote schaal aangeplant, vanwege de lage pachten die de percelen 
opbrachten werden landeigenaren enthousiast om grienden aan te planten. Op deze manier konden 
ze toch nog winst krijgen van hun land. Griendhout werd steeds belangrijker in de industrie. De 
Eerste Wereldoorlog heeft veel invloed gehad op de griendcultuur, vooral de afzet van de 
griendgewassen kreeg te maken met een grote daling. De manden, die van griendgewas gemaakt 
werden, begon concurrentie te krijgen.135 Rond 1900 was er daarnaast ook een prijsstijging van het 
griendhout, als gevolg van een hogere vraag. De hogere vraag ontstond door groei van handel, werk 
en verkeer.136  
 
Er was tijdens de industrialisatie van de late 19e eeuw veel vraag naar verpakkingsmateriaal. De 
knotwilgen die langs erven en wegen stonden, konden niet meer aan de vraag naar wilgenhout 
voldoen. Het was nodig om dit grootschalig aan te pakken en hierdoor werden de grienden 
aangelegd. Het hout ging voor het overgrote deel naar de hoepelmakerindustrie, een klein deel, 

 
133 Groenveld, 2021a, p. 12 
134 Wisboom, 1878, p. 83-84.  
135 Tuinzing, 1951a, p.3  
136 Poldervaart, 1999. 

Figuur 4.3 Jacht in de grienden in Scherperswijk in de jaren 30 van de 
twintigste eeuw. Bron: Pater, 2003 
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voornamelijk het eenjarige snijhout, was bestemd voor de mandenmakerij.137 De bloei van de 
hoepelmakerij is de griendteelt ten goede gekomen, maar niet alleen deze industrie zorgde voor 
voorspoed van de grienden. De goede prijs van snijtenen (snijgriend) zorgde voor een opleving in 
deze tak van de industrie. Door de hoge prijs van de snijteen begon met de hakgrienden al na één 
jaar af te snijden, enkele jaren achter elkaar. Deze snijteen bracht zoveel op dat de onkosten van de 
aanleg van de hakgriend ruimschoots overtroffen werden. Soms kon de opbrengst van de verkoop 
van het hout geheel als netto winst worden opgeschreven en hierdoor kwam dit soms hoger uit dan 
de waarde van de grond.138 Niet alleen de vraag naar hoepelhout voor vaten zorgde voor groei van 
de griendteelt, ook de landbouwcrisis van 1880 zorgde voor een omslag van akkerland naar 
griendland.139 De slechte waterstaatkundige toestand, onvoldoende ontsluiting, de lage lonen, 
armoede en de lage werkgelegenheid op het platteland hebben ervoor gezorgd dat de griendcultuur 
kon bloeien.140 
 

Achteruitgang griendcultuur 
De griendcultuur heeft lang de kans gehad zichzelf te ontwikkelen. De Eerste Wereldoorlog en 
daarna de Tweede Wereldoorlog hebben echter gezorgd voor een grote dip in de productie. Na de 
Tweede Wereldoorlog kwam de wederopbouw op gang en deze zorgde voor meer vraag naar 
griendgewas. De vraag naar griendgewas bereikte z’n tweede, kleinere, hoogtepunt bij de aanleg van 
de Zuiderzeewerken in de jaren zestig. 
 
Een reden voor vermindering van het aantal grienden ligt ook in de verdergaande mobiliteit. 
Arbeiders kwamen in het bezit van fietsen en auto’s en konden daardoor langere afstanden afleggen. 
Hierdoor konden zij elders aan het werk, en hoefden zij niet meer in de grienden te werken, wat vaak 
zwaar werk was en daarnaast ook slecht betaalde.  
 
Nieuwe grienden aanleggen had vanaf ongeveer de Eerste Wereldoorlog geen voordelen meer door 
onder andere de komst van voordelig kunstmest. Dit kunstmest zorgde ervoor dat de eerder zo 
onaantrekkelijke graslanden toch lonender werden. Hierdoor werden er ook grienden gerooid, wat 
op grote schaal tussen 1930 en 1940 heeft plaatsgevonden. Er werden nog wel grienden gepoot, 
maar dit waren voornamelijk snijgrienden. Hierdoor herstelde het mandenmakersbedrijf zich snel 
van de crisis. Toch was het overgrote deel van de fruitmanden die gevlochten werden bedoeld voor 
Engeland.141 
  
De Tweede Wereldoorlog maakte wel een einde aan het mandenmakersbedrijf, net als de 
hoepelmakerij. In deze beide takken waren de jonge arbeidskrachten zo goed als allemaal al 
verdwenen. Engeland als grote afnemer van mandenwerk is na de oorlog nauwelijks op hetzelfde 
niveau als van voor de oorlog teruggekeerd op de markt. 142 
 
De economische crisis van de jaren dertig zorgde voor een verslechtering van de vraag naar 
griendcultuur. De prijzen van de producten van de griendteelt namen sterk af, onder andere door 
handelsbelemmeringen en concurrentie uit Polen en België. De waterafvoer was ook sterk verbeterd, 
waardoor het lonender was om percelen griend om te buigen naar gras- en bouwland.143  
 

 
137 Lammers, 2009, p.40.  
138 Tuinzing, 1951b, p.7.  
139 Tuinzing, 1951b. 
140 Tuinzing, 1951a, p.11. 
141 Tuinzing, 1951b. 
142 Tuinzing, 1951b. 
143 Poldervaart, 1999, p. 27.  
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Na 1945 kwamen er veel goedkopere, andere verpakkingsmaterialen op de markt. Denk hierbij aan 
kunststof en plastic. De vraag naar hoepels nam af en rond 1970 waren ze geheel niet meer nodig.144 
De hoepels werden vervangen door ijzeren hoepels. 145 Doordat het hoephout in onbruik raakte 
bleven de volgende toepassingen over: stelen, bonenstaken, palen, latten en rijshout. Dit was echter 
niet meer rendabel en zorgde voor vermindering van het aantal grienden.146  
 
De kwaliteit van de grienden nam sinds de opkomst van andere verpakkingsmaterialen af. In 1949 
waren van de grienden in de Vijfheerenlanden 28% in goede staat, 54% in een matige staat en 18% 
verkeerde in een slechte toestand.147 De vermindering van het aantal grienden is echter wel zeer 
langzaam verlopen. Oude grienden van grote landeigenaren werden het eerst gerooid en niet meer 
vervangen. De landarbeiders die stukken griend bezaten en de kleinere landeigenaren behielden de 
grienden langer. Verklaring daarvoor is dat zij eerst de investering die zij gedaan hadden om deze 
grienden rendabel te maken, eruit wilden halen. 148 
 
Rond 1952 is door de Rijkslandbouwmeester voor de griendcultuur W.D.J. Tuinzing opgemerkt dat er 
weinig streven naar behoud van de grienden aanwezig was. De prikkel tot het zoeken naar een 
oplossing van de moeilijkheden in de griendcultuur ontbrak. Slechts bij uitzondering was de 
griendteelt een hoofdmiddel van bestaan geworden. Handelaren hebben zich in het midden van het 
land, waaronder de Vijfheerenlanden, gefocust op de handel in fruit. Toch merkt hij op dat de 
griendteelt in de Vijfheerenlanden bijzondere aandacht verdient. Dit heeft drie belangrijke redenen: 
ze voorziet in de behoefte van producten van wilgentenen in Nederland, ook in het buitenland zijn 
deze producten gewild en voorziet hiermee in een bron van buitenlandse betaalmiddelen. Een derde 
reden was de werkgelegenheid die de grienden met zich meebrachten. Een groot voordeel aan de 
grienden in de Vijfheerenlanden was ook het feit dat door gunstige wilgensoorten een stabiele basis 
van schilbaar hoephout geproduceerd werd. In buitendijkse grienden in bijvoorbeeld de Biesbosch 
was dit niet het geval.149  
 
Om ervoor te zorgen dat de griendcultuur niet in zijn geheel zou verdwijnen heeft Zuid-Hollands 
Landschap verschillende griendpercelen aangekocht. De eerste percelen werden in 1949 gekocht. 
Rond de eeuwwisseling beheerde het Zuid-Hollands Landschap ongeveer 150 ha griend. In 2002 was 
er in de Vijfheerenlanden een provinciegrenswijziging waardoor er ongeveer 100 ha griend in de 
polder Bolgerijen-Autena overgedragen moest worden aan het Utrechts Landschap.150 Op dit 
moment is hier nog 90 hectare van over in de Vijfheerenlanden. Op de kaart is te zien waar de 
aangekochte stukken griend door Staatsbosbeheer in de Vijfheerenlanden liggen (fig. 4.4).151 Later 
zijn deze gebieden overgedragen aan Het Zuid-Hollands Landschap.      

 
144 Groeneveld, 2021, p. 19-20. 
145 Poldervaart, 1999, p.27.  
146 Tuinzing, 1951b, p.14. 
147 Tuinzing, 1951b, p. 44 
148 Poldervaart, 1999, p. 28. 
149 Tuinzing, 1951a, p.12.; Tuinzing, 1951b, p. 14. 
150 Lammers, 2009, p.40.  
151 Nationaal Archief Den Haag, toegangsnr. 2.11.5144, inv.nr. 40045.  
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Betekenis achteruitgang griendcultuur voor de grienden 
Door de aanleg van de Deltawerken hebben ingrijpende wijzigingen in de buitendijkse grienden, 
onder invloed van getijden, plaatsgevonden. De binnendijkse grienden hebben hier geen 
landschappelijke gevolgen van ondervonden. Om grienden te ‘redden’ zijn er veel grienden 
aangekocht, maar met alleen aankopen is een griend nog niet gered. De instandhouding van de 
griend is daarmee niet vastgesteld. Het geregeld snijden en hakken van de grienden bepalen het 
landschappelijk aspect van de grienden, zoals de hoogteverschillen van het gewas, welke de mate 
van openheid van het landschap bepalen. Rond de jaren 60 werden veel grienden ingeruild voor 
populierenbossen. Zij kunnen een verreikend element zijn in de griendcultuur, zolang ze er niet voor 
zorgen dat het open karakter van het griendlandschap verloren gaat. Sommige grienden werden 
verwaarloosd, wat voor de biodiversiteit niet per se negatief hoeft te zijn. Verwaarloosde grienden 
zorgen ervoor dat er meer diversiteit in het griendlandschap te vinden is. Toch zorgt verwildering van 
grienden ervoor dat de bestaande wilgensoorten afsterven. Schietwilg en Kraakwilg hebben wel kans 
om door te groeien tot oude wilgenbossen. Dood wilgenhout zorgt voor een interessante bodem 
voor verschillende houtzwammen.152  

 
152 Reijnders, 1964, p. 145-146.  

Figuur 4.4 Aangekochte stukken griend door Staatsbosbeheer 
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4.4 Aanplant, onderhoud en oogst van een binnendijkse griend 
 

Aanplant hakgrienden 
Bij de aanleg van grienden is het verschil tussen buitendijkse en binnendijkse grienden belangrijk. 
Buitendijkse grienden moeten eerst omkaad worden, en er moeten vele greppels gegraven worden. 
De aanleg van buitendijkse grienden kost veel werk en zijn soms complex. Deze buitendijkse grienden 
zijn niet aanwezig in de Vijfheerenlanden en worden daarom nu buiten beschouwing gelaten.  
 
De binnendijkse grienden werden aangelegd op slecht bereikbare en slecht ontwaterde gronden. Om 
deze gronden toch te kunnen gebruiken voor de grienden moest de grond eerst bewerkt worden. Dat 
werd gedaan door de grond eerst tweediep om te spitten.153  
 
Bij binnendijkse grienden is er geen gebruik gemaakt van bekading en duikers. Wel is het 
noodzakelijk om greppels aan te leggen en het diep losmaken van de grond. De slecht bereikbare 
akkers waren vaak goed omringd door poldersloten. De greppels werden zo aangelegd dat ze goed in 
verbinding stonden met deze poldersloten. De bagger dat uit de gegraven greppels kwam werd op de 
akker gelegd, zodat het iets opgehoogd werd en een tonronde ligging kreeg. De greppels kregen een 
breedte van 65 à 70 centimeter en een diepte van 80 centimeter. De breedte van de akker werd 
hierdoor ongeveer 5 à 6 meter, al naar gelang de breedte van het gehele perceel. Naast de aanleg 
van greppels is het losmaken van de grond belangrijk. Dit losmaken van de grond moet minstens 25 à 
30 centimeter diep gedaan worden. Dit kan met een ploeg uitgevoerd worden, wat in de jaren 90 van 
de 19e eeuw uitkwam op ongeveer 25 à 30 gulden per hectare. Toch is het beter om de grond tot de 
gewenste diepte te spitten. Dit is een stuk duurder dan werken met een ploeg, gemiddeld kost het 
dan 150 à 180 gulden per hectare. Dit verschil in prijs wordt echter wel goed vergoed door de betere 
groei van de stekken wilg in omgespitte grond. Als er teenhout op een perceel griend moest groeien, 
diende de grond zelfs tot een diepte van 50 à 60 centimeter worden omgespit. Dit kostte minstens 
250 gulden per hectare.154  
 
Aan het begin van de bloeiperiode spitte men de grond om zoals hierboven beschreven. Na verloop 
van tijd begon men te tweediepen om zo een hogere opbrengst en een langere levensduur van de 
griend te bewerkstelligen. Tweediepen houdt in dat de ondergrond bovengebracht wordt, het wordt 
ook wel zinken genoemd.155   
 
De stek van een wilg is een stuk hout van de wilg ter lengte van één meter, met een dikte van 3 
centimeter. Het poten van de stek (inboeten) wordt gewoonlijk met de losse hand gedaan, langs een 
gespannen lijn waarin knopen gelegd zijn, zodat er op de juiste afstand ingepoot wordt. Het is 
belangrijk bij het poten van de stekken dat dit werk niet te vroeg in het najaar uitgevoerd wordt. 
Indien dit te vroeg gedaan wordt, is er een kans dat de sappen in het hout van de stek nog niet goed 
opgedroogd zijn. Wanneer dit nog niet het geval is, is de kans groot dat bij het poten van de stek de 
bast oprolt. Voor de groei van de stek is dit zeer onvoordelig en moet voorkomen worden. Wanneer 
er te laat in het voorjaar nog gepoot wordt, is de kans dat de bast te snel los gaat zitten. Vooral op de 
hogere zwaardere kleigronden is het van belang hierop te letten, omdat het intelen hier zwaarder 
gaat dan op lagere vochtigere gronden. Bij het stekken van gewoon griendhout wordt de stek einden 
of pinnen genoemd. Goede einden zijn stekken die een glanzende gladde saprijke schors hebben en 
een wit, zuiver en gaaf hart hebben. Wanneer het hart rood of bruin is, betekent dat de stek van een 
wilg komt die al ouder is dan 2 à 3 jaar en zijn minder krachtig in hun groei, waardoor ze niet geschikt 
zijn als stek. De einden worden op regelmatige afstand van 70 centimeter in rechte lijnen, zo’n 25 

 
153 Jonkers, et al., 1991, p.64. 
154 Wisboom, 1878, p. 16. 
155 Tuinzing, 1951b, p. 7. 
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centimeter de grond in gestoken. Langs greppels of sloten moet de eerste rij altijd dertig centimeter 
afstand van de sloot hebben. Wanneer de griend vooral bedoeld is voor snijteen gaat het inboeten 
net wat anders. Deze stekken noemt men preggen of peggen en zijn 45 centimeter lang en niet 
dikker dan 2 centimeter. Ze worden 25 centimeter diep in de grond gestoken, zodat er twintig 
centimeter boven de grond overblijft. De onderlinge afstand tussen de verschillende stekken van de 
snijgriend hoeft niet meer dan veertig centimeter te zijn. Dit heeft te maken met het jaarlijks snijden 
van de tenen, waardoor er minder ruimte voor de wilg hoeft te zijn.156 
 
In sommige grienden kwam het voor dat er stoven niet meer goed waren en verwijderd werden. Om 
ervoor te zorgen dat de nieuwe stek niet overgroeid zou raken door de al aanwezige stoven werden 
langere stekken gebruikt, namelijk van negentig centimeter lang. Dit proces wordt ook wel inboeten 
genoemd.157  
 
In de Vijfheerenlanden is er naast deze twee manieren nog een andere wijze van telen. Voor het 
inboeten gebruikte men poothout, welke bestond uit pootlatten van 3 tot 3,5 meter lang. Elke lat 
zorgde voor 5 à 6 stekken. Dit poothout wordt alleen gehakt van driejarig gewas. De stek hoefde niet 
van te voren gescherpt te worden, waardoor het werk versimpeld werd: de griendwerker loopt langs 
en hakt een stek af en stopt hem tegelijkertijd weer in de grond. Opmerkelijk is de aanleg van een 
stormrand. Door het poten van een twee of driedubbele rij zware wilgenstokken op vijftig centimeter 
afstand van elkaar ontstaat er bescherming voor de wilgen in de griend bij storm of zeer hoog 
water.158  
 
Ook het fenomeen ‘leggende’ griend kwam voor in de Vijfheerenlanden. Hierbij werd er een stok van 
het griendgewas liggend op de grond gelegd, ging wortelen en kreeg op de knoppen nieuwe stengels. 
Deze groeiden recht omhoog en konden na verloop van tijd afgesneden worden.159  
 

Onderhoud 
Zoals al eerder vermeld lag het hoogtepunt van het griendseizoen tussen 15 november en 15 maart. 
Het hakken van de griend kon pas plaats vinden ná de verdeling van de werkzaamheden bij de 
verkopingen op de derde dinsdag van november. Het hakken van de griend moest daarnaast voor 15 
maart het daaropvolgende jaar afgerond zijn, omdat gemiddeld na deze datum de wilgen weer 
begonnen uit te lopen. Tussen 15 november en 15 maart bestond het ‘onderhoud’ van de griend dus 
voornamelijk uit het oogsten. Na 15 maart was er niet veel meer te doen in een kale griend. Eén keer 
per drie jaar moesten de sloten rondom de griend worden gebaggerd. De bagger werd gebruikt als 
mest voor de griend en moest dus vanuit de sloot over de kale griend worden uitgespreid. Men 
gebruikte voor het baggeren een baggerbeugel. Deze heeft een baggernet van henneptouw aan een 
ijzeren ring. Het net heeft een volume van tien liter. De ring zat vast aan een stok van essenhout en 
was 3,75 meter lang. Voor een griendwerker die hier ervaren in was kostte het enkele weken om de 
sloten rondom een griend moddervrij te krijgen. Tegenwoordig is zo’n klus met machines in een 
halve dag geklaard. De lokale overheid controleerde op de kwaliteit van de sloten en of de sloten van 
vuil en onkruid vrij zijn.160 Een groot voordeel van deze vorm van bemesting is het duurzame 
karakter. De mest is in de directe omgeving van de griend te vinden en heeft hierdoor geen vervoer 
nodig en kost minder geld.161  
 

 
156 Wisboom, 1978, p. 18-20. 
157 Streefkerk, 1995, P. 12.  
158 Wisboom, 1978, p. 21.  
159 Garskamp, 2021. 
160 Groeneveld, 2021a, p. 17.  
161 Wisboom, 1978, p. 26. 
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Naast het baggeren van sloten is het belangrijk dat de griend zelf onkruidvrij is. Onkruid bemoeilijkt 
de oogst en geeft voedselconcurrentie. Het onkruidvrij maken van een griend wordt ook wel wieden 
genoemd. Het wieden gebeurde in de nazomer of herfst. Het wieden gebeurde met een wiedoord. 
Wanneer er voldoende ruimte in een griend was, gebeurde dit wieden ook met een pikzeisje, 
waarmee het onkruid korter afgesneden werd. Met een wiedoord wordt het onkruid van de bomen 
vandaan tegen de stommels gemaaid. Vaak bleef het onkruid na het wieden in de griend liggen. Het 
belangrijkste was dat het onkruid niet meer hoog opstond en zo de groei van de wilgen tegen zou 
kunnen houden.162 De opbrengst van de griend nam toe naarmate er meer aandacht gegeven werd 
aan de onderhoudstaken.163 In de snijgrienden moest er tweemaal per jaar gewied worden, in de 
hakgrienden volstond eenmaal per jaar.164   
 
Wieden gebeurde met een wiedoord in de rechterhand waar het onkruid mee werd afgesneden en 
met de linkerhand werd het vuil dat om de stoven/stekken heen staat verwijderd en uit de grond 
getrokken. De steel van een wiedoord is 30 centimeter en het mes is 20 centimeter breed (fig.4.6). In 
1877 is er door de Hollandse Maatschappij van landbouw een gouden medaille beloofd aan degene 
die een beter werktuig kon ontwikkelen om een griend te wieden. Dhr. Wisboom betwijfelde echter 
of ‘een zoodanig werktuig uit te vinden zal zijn’. Voor 1877 betaalde men voor het wieden 3,50 à 4 
gulden per hectare. Hierna werd dit verhoogd naar 6 à 7 gulden voor een eenjarige griend en 3,50 
gulden voor een driejarig gewas. Deze verdeling was eerlijker, omdat een eenjarige griend veel meer 
werk bevat, vanwege de snel opkomende kruiden door het missen van beschutting. 165 
 
Het eerste jaar na het inboeten is het belangrijk dat er in het voorjaar de griend nagelopen wordt op 
dode, losgeraakte en op gebrekkig uitziende takken. Deze moeten weggehaald worden, net als de 
overbodige loten op de uitgelopen stekken, dit werd stikken genoemd. Vier of vijf krachtige loten op 
een stek is voldoende. Wanneer de stekken/einden goed gegroeid zijn kunnen de loten na 2 jaar 
gehakt worden. Wachten tot het derde jaar is niet wenselijk vanwege het gewicht van de loten. De 
jonge stoven zouden door de zware takken kunnen omvallen. Wanneer de einden voor het eerste 
maal gehakt worden, moet dat met meer voorzichtigheid plaatsvinden dan normaal. Ze worden van 
onder naar boven afgehakt, op 20 centimeter van de grond. 166 
 
Gereedschappen van de griendcultuur 
De griendcultuur kent veel verschillende soorten gereedschappen om het landschap van de grienden 
werkbaar te houden en om een zo hoog mogelijk rendement van het griendgewas te behalen.  
 
Iedere griendwerker had zijn eigen gereedschap, ook de griendwerkers die voor een houtbaas 
werkten. Het gereedschap van een griendwerker was een kostbaar bezit, men leende het niet graag 
uit en was erg voorzichtig met het vervoer. Door middel van een theedoek of handdoek werd ervoor 
gezorgd dat de snijvlakken van het gereedschap elkaar niet zou raken in de kist. Vaak kwam het 
gereedschap van een goede smid uit de buurt en wanneer het goed onderhouden werd, ging het 
jarenlang mee. Aan het eind van een werkdag werd het hakoord en de snoeimes in een stapel 
griendhout verstopt, het werd niet elke dag mee naar huis genomen.167  
 
Hierboven zijn het wiedoord en de baggerbeugel al besproken. Het belangrijkste gereedschap van 
een griendwerker is zijn hakoord (fig.4.5). Met een hakoord werd het echte hakwerk gedaan, van 
hout dat drie of vier jaar op de wilg stond. Met één of twee slagen onderhands werden de takken van 

 
162 Tutein Nolthenius, z.d.; Tuinzing, z.d.; Horden, 2021. 
163 Poldervaart, 1999, P. 27. 
164 Jonkers, et al., 1991, p. 64. 
165 Wisboom, 1978, p. 25.  
166 Wisboom, 1978. 
167 Bogerd, 2021.; Groeneveld, 2021a. 
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de wilg geslagen. Later werd het hakoord minder gebruikt en werd het snijmes vooral gebruikt voor 
het hakken. Anders dan de naam snijmes doet vermoeden werd het vooral voor de hakgrienden 
gebruikt, maar het lijkt op een breed teen-snijmes.   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast een hakoord of snijmes had een griendwerker ook altijd een snoeimes mee. Met dat snoeimes 
werden de takken op de gewenste maat hoepelhout gesneden. Daarnaast werd met een snoeimes 
de zijtakken van de stokken afgesnoeid (fig. 4.8).168 Het stikmes werd gebruikt voor het stikken van 
de eenjarige einden (fig.4.7).   
 
Een belangrijk hulpmiddel bij de gereedschappen was de wedsteen. Hiermee maakte de 
griendwerker zijn hakoord en snoeimes scherp. Iedere schaft werd er met wat water en een beetje 
spuug geprobeerd het scherper te krijgen. Dit gebeurde dus meerdere keren per dag.169  

 
168 Bogerd, 2021; Tentoonstelling Schaapskooi, 2021.; Groeneveld, 2021a, p.14.  
169 Bogerd, 2021. 

Figuur 4.7 Het 
stikmes. Bron: 
Tentoonstelling 
Schaapskooi 

Figuur 4.5 Het hakoord. Bron: 
Tentoonstelling Schaapskooi 

Figuur 4.8 Het snoeimes. Bron: Tentoonstelling Schaapskooi 

Figuur 4.6 Het wiedoord. Bron: tentoonstelling Schaapskooi 
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Oogst 
Men wist hoeveel er geoogst moest worden omdat bij de verkoping in november het te veld staande 
gewas al verkocht was.170 De wilgen hebben als ze volgroeid zijn een kort stammetje, ook wel stoof 
genoemd, van ongeveer 50 centimeter hoog. Vanuit deze stoof groeien de takken – loten, 
griendgewas, hout -, gemiddeld 4 tot 15 per stoof. Met het hakoord werd dit na drie jaar afgehakt. In 
enkele uitzonderingen werden dit vier jaar, wanneer het griendgewas nog niet goed volgroeid was. 
Nadat de takken afgehakt waren werden ze naar ‘de paal’ gesleept (fig. 4.9). Dit was een open plek in 
de griend, waar een dikke, dode, stoof in de grond stond, welke ongeveer 70-80 centimeter groot 
was. Naast de paal lag een zogenaamde maatstok. Dat was een lange wilgenstok met markeringen 
van de verschillende maten die de verschillende toepassingen vroegen. Met een snoeimes, de paal 
en de maatstok kon het griendgewas op een gemakkelijke manier op de juiste maat worden gehakt. 
De takken van het griendgewas waren gemiddeld vier tot zes meter lang en het beslissen welke 
lengte je uit welk gedeelte van de tak hakte, was de kunde van een griendwerker. Per lengte werden 
de stokken met twee bindtenen opgebonden. Het was zeer belangrijk dat de bovenkant boven stond 
en de onderkant onder. Naast de verschillende maten die er waren, waren er ook afspraken over de 
hoeveelheid takken per bos. Dit had als reden dat de bossen nooit meer dan 20 kilo wogen. Op die 
manier waren ze nog geschikt om over de schouder naar de verzamelplek te dragen.171 Er bestonden 
ongeveer 15 lengten, de vier belangrijkste lengten hadden een naam. In tabel 4.1 zijn deze 
uitgewerkt, samen met wat andere toepassingen.  

 
 

 
170 Poldervaart, 1999. 
171 Groeneveld, 2021a, p.15.  

NAAM LENGTE VAN DE STOK IN METERS 

KITTEBAND 1,25 
KARREBAND 1,52  
HALFVAATS 1,80 
TONNEBAND 2,20 
BONENSTAAK 2,55 

Tabel 4.1 Maten van de wilgenstokken 

Figuur 4.9 Het slepen van het griendhout naar de verzamelplek ( Tentoonstelling Schaapskooi) 
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Na de oogst, vóór 15 maart, en het op maat hakken van het griendgewas werden de bundels hout 
met een schouw naar huis of naar een andere plek gebracht. Daar werd het hout dat voor de 
hoepelmakerijen bestemd was in het water gezet op een mat van wilgentenen, op maximaal 20 cm 
diepte. De mat van wilgen had een omtrek van 60 centimeter en zorgde ervoor dat de bossen 
wilgentenen niet in de modder wegzakten. Het doel van het griendgewas in het water is het 
losweken van de schil/bast zodat het volgende proces van schillen soepeler verloopt. Wanneer de 
temperatuur weer begon op te lopen, rond eind april, liepen de wilgenstokken die in de sloot 
stonden weer uit. Bovenaan verschenen de eerste bladeren en aan de onderkant begonnen de 
wortels weer uit te lopen. In de gemiddeld 6 weken tijd waarin de stokken in de sloot stonden is er 
een dunne, nieuwe laag van zeer zacht weefsel gegroeid tussen de stok en de bast. Deze laag zorgt 
ervoor dat de bast makkelijk van de stok afgetrokken kon worden. De griendwerker gebruikte het 
schilijzer om de stokken te schillen. Het schilijzer had een vaste plaats bij de sloot en was met een 
ijzeren pin in de grond geslagen (fig. 4.10). Dit schilproces was een erg zwaar werk en niet voor niets 
werd het schilijzer ook wel ‘martelpaal’ genoemd. Men was gemiddeld vier tot vijf weken bezig met 
dit schillen. Een geoefende griendwerker begon ’s ochtends, maar was totaal uitgeput om een uur of 
vier. Eind juni moest het schillen voltooid zijn, want rond deze periode begon de bast weer vaster 
aan het hout te zitten, wat het schillen nog zwaarder zou maken.172 Aart Horden, oud-griendwerker 
vertelt over het schilijzer: ‘Dan worden ze 
uit de sloot gehaald en dan stond er zo’n 
paal met een ijzeren klem. En dan kon je 
ze daar doorheen trekken, want dan gaat 
het eigenlijk los zitten. Nou ja, los, hij viel 
er niet af zeg maar. Dat moest je er zelf 
af trekken, of wringen. Tjonge lief, wat 
een sneu werk was dat zeg. Maar ik ben 
er ook oud mee geworden. En het gaf 
heuse muziek. Je zat met zo’n 6 a 7 
mensen bij elkaar en dan ging het ‘tik tik 
tik’ en dat ging dan tegen elkaar op en 
hoe meer bossen je schilde, hoe meer je 
dat hoorde. Er was echt competitie.’173  
 
In eerste instantie behoorde het schillen 
van het hout niet tot het werk van de 
griendwerkers. Tot ongeveer 1880 
gebruikte men voor het maken van 
tonnen grauw, ongeschild, hoephout. Na 
1880 kwam er ook vraag naar geschild 
hoephout voor het maken van boter- en 
margarinevaten. De Vijfheerenlanden 
heeft hier goed van geprofiteerd, omdat 
er vanuit de grienden in de Biesbosch 
enkel grauw hoephout werd 
aangevoerd.174 
 

 
172 Groeneveld, 2021a, p. 12-21. 
173 Horden, 2021. 
174 Tuinzing, 1951b, p.48. 

Figuur 4.10 Het schilijzer van Aart Horden (eigen foto) 
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Snijgrienden 
Hierboven is voornamelijk een hakgriend 
besproken. Een tweede tak binnen de 
griendcultuur zijn de snijgrienden. Dit zijn 
de loten die na één jaar gesneden 
worden (fig. 4.11). Hierdoor blijft het 
hout dunner en is het makkelijker te 
buigen. Dit snijhout, ook wel teenhout 
genoemd, kent een andere aanleg en 
andere toepassingen dan het hakhout. 
Het aantal snijgrienden in de 
Vijfheerenlanden is echter wel een stuk 
lager dan het aantal hakgrienden, de 
verhouding lag ongeveer op 1 snijgriend 
per 10 hakgrienden. Snijgrienden worden 
in maart aangelegd door een dik stuk 
loot, aan de onderkant gemiddeld 1,5 
centimeter breed, met een lengte van 70 
centimeter in de grond te stoppen, zo’n 5 
– 20 centimeter diep. De stekken stonden 
20 centimeter uit elkaar, met paden van 
40 centimeter tussen elke rij. Dat levert 
ongeveer 150.000 wilgen per hectare op. 
Nadat de stek is gaan wortelen krijgt deze 
na een week of acht nieuwe uitlopers, net 
als blad dat begint te groeien. In oktober 
verliest de stek deze bladeren weer en 
kan er begonnen worden met de oogst. 
Het begin van deze oogst werkt hetzelfde 
als bij de hakgrienden. De snijgrienden 
worden ‘als staande gewas’ verkocht op 
de derde dinsdag in november. De wilgen voor de mandenmakerijen hebben vier eigenschappen 
nodig: niet vertakt, tussen de 1,25 en 2,5 meter zijn, overal even dik en taai en buigzaam. Niet elk 
wilgenras is geschikt om mee te vlechten. Door de loop van de eeuwen zijn er speciale snij-
wilgenrassen ontstaan, zoals het Belgisch Rood en het Frans Geel. Bij de oogst gebruikten de 
griendwerkers een teenmes, een vlijmscherp mes met een ronding.175 
 
Onkruid en andere vijanden 
Grienden groeien snel door het vele licht dat ze vangen. Vooral het eerste jaar van een net afgehakte 
griend is erg belangrijk voor de groei. De wilgen zijn nog niet groot en daarom kunnen ze makkelijk 
overwoekerd worden door onkruid dat ook profiteert van het licht in de griend. Brandnetel en distels 
groeien snel en kunnen jonge wilgen overschaduwen. Door middel van het eerder genoemde wieden 
wordt dit onkruid weggehaald. In snijgrienden is onkruid minder een probleem, door de dichtere 
dichtheid van planten. Bij de griendwerkers gevreesde vijanden van de grienden zijn het 
wilgenhaantje, de haagwinde, de wilgensnuittor en bladluizen.176 Ter bestrijding is het belangrijk dat 
dode struiken en slechte plekken in het hout verwijderd en verbrand worden. In 1951 is er door de 
rijkslandbouwconsulent voor de griend- en rietteelt gewezen op de gevaren van de verschillende 
vijanden. Hij wees erop dat elke griendteler in het bezit moet zijn van een eenvoudige verstuiver, een 

 
175 Groeneveld, 2021, p.20-27; Bogerd, 2021. 
176 Drost, 1934. 

Figuur 4.11 Het snijden van een snijgriend rond 1964. Bron: Tuinzing, 
1993 
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rugspuit en enkele bestrijdingsmiddelen.177 Een andere manier van bestrijding tegen de vijanden is 
het planten van meerdere soorten wilgen in één griend. Sommige wilgensoorten zijn resistenter 
tegen een vijand, dan een andere soort. Wanneer er meerdere wilgensoorten in een griend te vinden 
zijn, heeft de betreffende vijand het lastiger om de gehele oogst teniet te doen.178  
 
In 1952 werden in de Vijfheerenlanden het Belgisch Rood en frans geel aangetast door het 
wilgenhaantje. Wilgenhaantjes vreten alles in een griend kaal. Aart Horden verwoorde het op de 
volgende manier: ‘Vooral in de mooiste grienden sloegen ze toe, bij de katwilg. En dan was het alsof 
ze friet met mayonaise kregen, ze vraten het op.’179  
Op plekken waar de haagwinde veel voorkomt is het meerdere malen wieden noodzakelijk. 
Daarnaast heeft de haagwinde veel profijt van bemesting. Haagwinde heeft de eigenschap om te 
klimmen, dus een wilg is daar uitstekend voor geschikt. 180 De wilgensnuittor voedt zich aan jonge 
scheuten van de wilg, voornamelijk in het voorjaar. Op plekken waar zij aan het de wilg eten ontstaan 
gaten en ontwikkelen zich in de loop van de zomer knobbels in het hout. De top van de scheut die 
aangetast is verwelkt, dit is de beste aanwijzing voor de aanwezigheid van de kleine kever. De 
knobbels die zich kunnen ontwikkelen komen door de bacteriën die de kever met zich meebrengt. Op 
die knobbels breken de twijgen gemakkelijk. De Amerikaanse wilg en de Duitse Dot zijn gevoelig voor 
deze wilgensnuittor.181 In het voorjaar komen veel grienden onder het bladluis te zitten, bij warm en 
droog weer kunnen ze zich snel verspreiden. Wanneer de bladluis niet snel genoeg bestreden wordt, 
is er kans op sterke vertakking van het stuk hout.182 Wanneer een topsteker een eitje bovenin de top 
van een wilg legt krijgt hij spranten – de tak begint te scheuren. De mooie rechte stok is er dan niet 
meer.183  
 
Niet alleen onkruid en insecten zorgen voor problemen in grienden. Ook atmosferische invloeden 
zoals droogte, nachtvorst en hagel kunnen voor belemmeringen in de grienden zorgen. Jong hout kan 
door zware hagel vernield worden, maar ook in het al oudere hout zorgt het voor kneuzen van de 
bast. Een te lage temperatuur in de zomer zorgt voor te kort hout en dus een kleinere oogst. Ook 
dieren zorgen voor schade in de grienden. In de grienden in de Vijfheerenlanden komt voornamelijk 
schade door reeën voor. Zij schuren tegen de wilg aan waardoor er vergroeiingen ontstaan of de wilg 
gaat dood.184 

 

4.5 Toepassingen 
 
Bindteen 
Bindteen is een typisch resultaat van een snijgriend, ook wel twijgjes genoemd. De beste twijgjes 
komen van de kraakwilg. Bindteen wordt op verschillende manieren gebruikt. Voordat de bindteen 
gebruikt kon worden moest hij eerst gewreveld worden, dat wil zeggen een paar keer om z’n lengte 
as gedraaid worden, dit zorgt voor soepelheid. De meeste twijgjes werden op een ambachtelijke 
manier gebogen zodat ze gebruikt konden worden als bindmiddel om de bossen griendgewas heen 
(fig.4.12). Een ander deel van de bindtenen vond zijn weg naar wijngaarden in het buitenland.   

 
177 Stadsarchief Rotterdam, toegangnr. 784, invnr. 228.  
178 Tuinzing, z.d.a, p. 61. 
179 Stadsarchief Rotterdam, toegangnr. 784, invnr. 228. ; Drost, 1934, p. 426.; Horden, 2021. 
180 Stadsarchief Rotterdam, toegangnr. 784, invnr. 228.  
181 Stadsarchief Rotterdam. Toegangsnr. 784, invt. 228.  
182 Stadsarchief Rotterdam. Toegangsnr. 784, invt. 228. 
183 Garskamp, 2021. 
184 Dorst, 1934, p. 424-425.  
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Te zware takken werden met behulp van een wilgenbindteen omhoog gebonden. Dit vond vooral in 
Frankrijk en Duitsland plaats.185  

 
Hoepelmakerijen 
Op verschillende plekken in de Vijfheerenlanden zijn hoepelmakerijen en mandenmakerijen 
verschenen. Vianen had in 1830 al een hoepelmakerij, van de heer Cambier. In 1870 volgde er een 
grote vraag naar hoephout, als gevolg van de Frans-Duitse oorlog. Tussen 1902 en 1920 lagen de 
hoogtijdagen van de hoepelmaker. Men had het gehele jaar werk en verdiende goed.  
Schoonrewoerd profiteerde van een gunstige ligging ín de Vijfheerenlanden, maar lag ook gunstig ten 
opzichte van gebieden daar net buiten, waar men ook veel bezig was met de griendcultuur, namelijk 
de Beesdse polder en het Kuilenburgse Veld bij Culemborg. Hierdoor waren hier ook veel bedrijven 
gevestigd. Opvallend is dat veel van de hoepels geëxporteerd werden naar het buitenland, 
voornamelijk naar België, Duitsland, Engeland en in mindere mate naar Denemarken.186  
 
 
 

 
185 Tuinzing, z.d.a, p. 62 
186 Tuinzing, 1951b. 

Figuur 4.12 Techniek van het lussen van bindteen (Tuinzing, 1988) 
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Bonenstaken 
Wilgenstokken werden ook gebruikt als bonenstaak in de tuinderijen. ‘Elk perceel dat wij hakten, als 
je een beetje een perceel hebt, dan had je wel 200 tot 250 bonenstaken.’, aldus oud-griendwerker 
Piet Bogerd. De lengte van een bonenstaak verschilde. In de Vijfheerenlanden werd deze vaak op 
2,55 meter gehakt.187  
 
Stoelenmakerij 
Voordat bedacht werd dat men bonenstaken van griendhout kon maken ging veel hout dat niet 
geschikt was voor de hoepelmakerijen naar de stoelenmakerijen. In Schoonrewoerd handelde firma 
Burggraaf hierin.  
 
Mandenmakerijen 
Het snijhout vond zijn weg naar de mandenmakerijen. Dit ambacht is al eeuwenoud, in de 
middeleeuwen werden er al manden van wilgentenen gemaakt. Er waren drie manieren om geschikt 
hout voor de mandenmakerij te krijgen: ongeschilde tenen, geschilde tenen en gebufte tenen. 
Ongeschilde tenen moeten drie maanden onder een afdak of in een schuur gedroogd worden. Er kan 
van verse teen een mand gemaakt worden, maar die wordt na enkele maanden erg wiebelig en 
verliest zijn stevigheid. Nadat de tenen drie maanden hebben gedroogd, worden ze voor enkele 
weken weer terug in het water gelegd. Doen ze dat niet, breken de tenen direct wanneer je ze buigt. 
Van ongeschilde tenen werden eendenkorven en aardappelmanden gemaakt. Eendenkorven worden 
vandaag de dag nog steeds gemaakt van wilgenhout en worden gebruikt om de populatie wilde 
eenden op peil te houden.  
 
De geschilde tenen lijken op geschild hakhout. Eerst worden de tenen in het water gezet, op 
ongeveer 10 centimeter diep. Deze lopen na ongeveer zes weken weer uit en het gegroeide weefsel 
zorgt ervoor dat de bast makkelijk geschild wordt, dat net zoals bij hakhout met een schilijzer 
gebeurd. Het grote verschil met het hakhout is dat het schillen van tenen geen zwaar werk is. 
Gedroogd is zo’n geschilde teen drie jaar te bewaren. Om er een mand mee te kunnen vlechten moet 
de teen enkele uren in het water liggen voor de buigzaamheid. Een derde soort van ‘tenen’ is de 
gebufte teen. Dit proces vindt niet plaats in de griend, maar wordt door commerciële bedrijven 
uitgevoerd. Na het oogsten worden de tenen enkele uren in water van 70 graden gelegd, waardoor 
de bast er vanaf valt en er gladde, lichtbruin gekleurde tenen over blijven. Daarna wordt de teen 
gedroogd en kan enkele jaren bewaard worden. Deze soort teen moet drie uur in het water weken 
voordat de buigzaamheid weer terug is.188 Manden vlechten is al een eeuwenoud ambacht. In de 
Gouden Eeuw waren de mandenmakers verenigd in het gilde van de mandenmakers, zo getuigt het 
gildebord uit 1639 in de Jacobikerk te Utrecht. Vanaf 1840 zijn er mandenmaker fabrieken gekomen. 
De arbeiders werden betaald per mand en korf. 189  
 
Rijshout 
Het afval van de grienden, hout dat niet voor de hoepelmakerijen of mandenmakerijen, of als 
bonenstaak geschikt is wordt gebruikt als rijshout. Rijshout is zeer belangrijk voor Nederland geweest 
in haar strijd tegen het water. In een griend was het echter maar afval. In een griend werd door de 
griendwerkers eerst het hout eruit gehaald dat het meeste opbracht, rijshout stond laatste in dat 
rijtje. In de grienden werd het griendgewas op maat gehakt voor de hoepelmakerijen, het rijshout 
was het griendgewas dat hiervan overbleef. Enkele grienden werden wel aangelegd met het idee van 
levering van hout voor de dijken; ook nadat de griendcultuur ingestort was werd veel griendhout 
direct voor de dijken geteeld. Dit werd Gelders Rijshout genoemd, naar de locatie waar deze 
grienden lagen, in Gelderland. Het rijshout dat werd geleverd voor de dijken moest van de laatste 

 
187 Bogerd, 2021; Tuinzing, 1951b, p. 15. 
188 Groeneveld, 2021b, p.22-24. 
189 Kerkwijk, 1977.  
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hak zijn. Dit in het najaar gehakte hout moet in de zomer verwerkt worden. Hetgeen te maken heeft 
met het feit dat het griendgewas anders broos wordt en te snel breekt en het niet meer geschikt is 
voor in de dijken. Ook snijgrienden zijn niet geschikt als rijshout, omdat het hout dan nog niet 
voldoende weerstand heeft. Voorkeur gaat uit naar drie of vierjarig hakhout.190 Ook na de 
achteruitgang van de griendcultuur heeft de Rijkslandbouwmeester voor griendcultuur in 1952 wel 
gepleit voor instandhouding van de hakgrienden, omdat het afval van deze grienden een 
‘onontbeerlijk artikel in de Nederlandse samenleving is’. Hij was bang dat wanneer het griendhout 
puur voor het rijshout zou worden geteeld, de prijs van dat rijshout te veel zou stijgen, wat slecht zou 
zijn voor de gemeenschap die gebaat is bij de bouw van de dijken.191  
 

4.6 Huidig beheer en toekomst van de grienden 
 

Huidig beheer 
Sinds 1948 zijn de eerste grienden in de Vijfheerenlanden opgekocht door de Stichting het Zuid-
Hollands Landschap. In eerste instantie veranderde er niets aan het beheer van deze grienden. Dat 
veranderde toen in de jaren zestig de vraag naar het griendhout drastisch daalde door de opkomst 
van het plastic. Het Landschap wilde terreinmedewerkers in dienst nemen die het gebied kenden en 
daardoor op een juiste manier het landschap konden onderhouden. Piet Bogerd en Aart Horden 
werden aangenomen als ‘griendwerker nieuwe stijl’, oftewel terreinmedewerker. In 1998 zijn zij 
vervangen door boswachter René Garskamp. Nieuw aan de functie van terreinmedewerker is dat zij 
naast het werk in de grienden ook excursies en cursussen gingen geven en het publiek meer gingen 
betrekken bij de grienden. In 1966 werd Natuur en Vogelwacht de Vijfheerenlanden opgericht, rond 
deze tijd werd ook natuurcentrum de Schaapskooi aangelegd. 192  
 
Populieren 
Zoals al eerder geschreven zijn er door verscheidene griendeigenaren populieren in de grienden 
gepoot, met het idee dat daar meer geld mee te verdienen was. Vaak zijn de grienden niet gerooid, 
in verband met de Boswet uit 1961 die dat verbiedt. Men heeft populieren ín de griend gepoot. Het 
voordeel hiervan was dat de eerste vijftien jaar de griend nog steeds geoogst kon blijven worden. 
Zodra de populieren boven de wilgen uit komen, sterven de wilgen af vanwege te weinig zonlicht en 
blijven de oude stoven achter.193  
 
Zuid-Hollands Landschap en Utrechts Landschap 
Het Zuid-Hollands Landschap en het Utrechts Landschap beheren nu samen ongeveer negentig 
hectare griend in de Vijfheerenlanden. Rond 1950 heeft het Zuid-Hollands Landschap stukken griend 
in de polder Bolgerijen-Autena aangekocht (fig.4.13).194 In 2002 is het noordelijk deel van de 
Vijfheerenlanden (voormalig gemeente Vianen) overgegaan naar provincie Utrecht. Hierdoor heeft 
het Utrechts Landschap een deel van de grienden overgenomen van het Zuid-Holland Landschap.195  
  

 
190 Bogerd, 2021.; Breen, 1920.  
191 Tuinzing, 1951b, p.15. 
192 Egmond, Kerkhoff & Groeneveld, 2021.; Horden, 2021. 
193 Garskamp, 2021; Boswet 1962. 
194 Stadsarchief Rotterdam, toegangsnr. 784, inv.nr. 212. 
195 Utrechts Archief, toegangsnr. 1802, inv.nr. 1511. 
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Boswachter Rene Garskamp vertelt: ‘Eén keer in de drie jaar schrijven we ons in bij de 
griendhandelaren voor de bestemming van het hout. We beheren 90 hectare griend, dus we 
proberen elk jaar 30 hectare te zagen. Dan maken we clusters van vier grienden, en schrijven we ze 
per cluster in. Ik probeer altijd in één cluster goede en slechte grienden te stoppen, dan krijg je een 
beetje evenwicht.’ Het verschil tussen een goede en een slechte griend ligt vooral aan de locatie van 
de griend. De grienden achter in de polder zijn moeilijk te bereiken en kosten daardoor veel werk.196  
 

 
196 Garskamp, 2021.  

Figuur 4.13 Aan te kopen percelen door het Zuid-Hollands Landschap (bron:Stadsarchief Rotterdam) 
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Net over de grens van de Vijfheerenlanden heeft ook Staatsbosbeheer grienden in beheer. 
Staatsbosbeheer hanteert een ander beheer van de grienden dan het Zuid-Hollands Landschap. Het 
Zuid-Hollands Landschap vervangt ‘slechte’ stoven bijna altijd voor nieuwe stekken. Staatsbosbeheer 
doet dit minder. Rene Garskamp: ‘Als je de grienden wilt behouden, moet je niet alleen maar 
oogsten en weghalen. Je moet ook zorgen voor nieuwe aanwas, want anders wordt het steeds 
minder’.  
In de vroegere griendcultuur was het gebruikelijk om één of twee keer per jaar te wieden. 
Tegenwoordig wordt dit niet meer gedaan, af en toe wordt er nog gemaaid. Dit zorgt ervoor dat de 
grienden vol staan met veel verschillende soorten planten (fig.4.14). Ook staan nu in een griend 
verschillende soorten wilg, in tegenstelling tot vroeger waar in een griend één soort wilg stond. Dit 
wordt bewust gedaan, om een zo hoog mogelijke biodiversiteit te krijgen en het ecologisch zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken. Hierin probeert het Zuid-Hollands Landschap wel zo dicht mogelijk 
bij de bron te blijven. In de vroegere griendcultuur werd niet alles in een keer kaal gehakt. Dat 
gebeurde in delen. De grondwaterstand is tegenwoordig geheel machinaal te regelen. In de winter 
staat het water op het land, zo hoog mogelijk, tegen blank aan. Langs sommige grienden staan 
kruidenakkers voor insecten.197  
 

 
Figuur 4.14 Een griend langs de Diefdijk waar (nog) niet gemaaid is. (eigen foto) 

Moderne griendcultuur198 
In de omgeving van de Vijfheerenlanden zijn op dit moment twee grote griendhandelaren actief: Van 
Schaik in Ingen en Van Aalsburg in Hellouw. Tijdens dit onderzoek heeft Rob van Aalsburg meer 
uitgelegd over zijn bedrijf, daarom wordt daar nu meer op gefocust. Het griendhouthandelsbedrijf 
van Aalsburg is gestart als een gemengd boerenbedrijf, waar ’s winters in de grienden gewerkt werd. 
Het is een echt familiebedrijf, zes broers werken mee. In 1986 is de melk verkocht en is men zich op 
het griendhout gaan focussen. Na verloop van tijd werden hier innovaties in gedaan en op dit 
moment hebben zij, zoals ze het zelf noemen, een moderne griendcultuur. Men is de stekjes van een 

 
197 Garskamp, 2021. 
198 Aalsburg, 2021.  
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wilg gaan veranderen en ze zijn op dichte rijen gepoot. Van Aalsburg heeft hier machines voor 
ontwikkeld, waardoor het poten, het schoffelen en het oogsten met machines gedaan wordt (fig. 
4.15). Hierdoor is er veel minder mankracht nodig om hetzelfde of een beter resultaat te krijgen. De 
stekjes worden in februari gemaakt, waarna ze een paar maanden de vriescel in gaan. Met een 
machine worden deze in het voorjaar, in zes rijen tegelijk gepoot, zodat ze zo’n 2 a 3 centimeter 
boven de grond staan. Na twee jaar zijn ze geschikt om te oogsten, dit start in het begin van de 
herfst. Tijdens de oogst begint men met het handmatig hakken van de ent- en de vlechtlatten. Deze 
worden in bossen 
van 20 a 25 stuks 
gebundeld. Het 
restproduct wordt 
afgemaaid met een 
zelfgebouwde 
oogstmachine. Elke 
zes seconden 
knoopt deze een 
bos rijshout, wat 
kan oplopen tot 
2400 bossen per 
dag. Na acht 
oogsten zijn de dan 
kleine knotwilgen 
op en worden ze 
gerooid, hierna 
begint het planten 
weer opnieuw.  
 
 
 
 
Het grootste verschil tussen de oude en de 
moderne griendcultuur is het machinale beheer. 
Van Aalsburg verzorgt het onderhoud in enkele 
oude grienden, maar is van mening dat deze 
grienden beter gerooid kunnen worden en dat in 
plaats daarvan een machinaal aangelegde griend 
komt (fig. 4.16). De moderne griendcultuur neemt 
heel veel CO2 op, dat komt omdat er heel veel 
planten zijn die in het voorjaar weer gaan uitlopen. 
Ook nemen de grienden veel stikstof op.199 In de 
moderne griendcultuur werken bijna geen 
Nederlanders meer, vooral mensen uit Polen en 
Litouwen vinden hier hun werk.200 
 
Toepassingen 
Van Aalsburg heeft veel klassieke zinkstukken 
geproduceerd. Dit is een uit rijshout opgebouwde 
mat, met een laag wiepen er op (fig.4.17). Wiepen 
zijn een bundel wilgentenen bij elkaar, met een stuk 

 
199 Aalsburg, 2021. 
200 Garskamp, 2021. 

Figuur 4.15 De zelfgebouwde oogstmachine van Van Aalsburg op rupsbanden (eigen foto) 

Figuur 4.16 Moderne griendcultuur bij Van Aalsburg. (eigen 
foto) 
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touw er omheen. Het klassieke zinkstuk bestaat uit vier lagen wiepen, twee lagen onder en twee 
lagen boven. Hiertussen in twee lagen onderling kruisend wilgenhout. Met sjorringtouw wordt dit 
aan elkaar opgeknoopt, de totale hoogte van zo’n zinkstuk is circa 50 centimeter. Deze zinkstukken 
worden gebruikt om bodem en oevers te beschermen tegen erosie door water, of onder wegen om 
wegverzakking te voorkomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe toepassingen zijn de entlatten voor de sierteelt. Veel hiervan ging naar Boskoop, om daar 
verder verwerkt te worden door de boomkwekers. Tegenwoordig gaat het grootste gedeelte naar 
Duitsland. Vroeger werden er ook wel eens wilgentenen schuttingen of schuren gemaakt, maar 
tegenwoordig is hier een hele markt van. Van Aalsburg verwoordt het zo: ‘Je ziet dat het rouleert, 
maar nu zijn die tuinschuttingen niet aan te slepen, het is eigenlijk onverzadigbaar’. Naast de 
wilgentenen schuttingen levert Van Aalsburg vlechtwerk van moesbakken, bankjes, houtwallen, etc. 
Dit wordt gedaan voor particulieren, maar ook voor bedrijven. Van Aalsburg: ‘Pas hebben we bij 
Schiphol een schutting gezet van een kilometer lang, drie meter hoog. Ja, dat was gigantisch en dan 
heb je heel veel takken nodig.’  
 

Toekomst van de grienden 
Griendgewas is een echt conjunctuurproduct, de vraag spiegelt aan veranderingen in de 
maatschappij. In de jaren zeventig heeft de Dienst der Zuiderzeewerken in oostelijk Flevoland een 
griendbedrijf aan laten leggen, om de productie van griendhout veilig te stellen voor de bouw van 
dijken. De dienst heeft hiertoe besloten door de grote verkleining van griendareaal.201 In die 
tijdsgeest was dit een logische stap, maar op dit moment zijn er zoveel alternatieven dat deze 
oplossing niet meer in de lijn der verwachting ligt.  
 
Ook nu staat de samenleving voor veel verschillende vraagstukken. Op het gebied van 
klimaatproblematiek kunnen grienden een rol spelen. De zeespiegel stijgt en de bodem daalt, reden 
om goed te kijken naar de bescherming van het land. Zoals eerder geschreven is het griendproduct 
erg belangrijk geweest in de bouw van dijken en andere grote waterstaatswerken. Toen het plastic 
opkwam, ontstond er ook een alternatief voor het gebruik van griendhout in dijken als zinkstukken. 
Dit alternatief kwam in de vorm van geotextiel. Sinds de jaren 60/63 is dit een concurrent voor de 
zinkstukken van griend. Geotextiel is een waterdoorlatend kunststof weefsel, gemaakt van het 
restproduct van olie.202 In de zinkstukken waar geotextiel gebruikt wordt, is geen vulling van rijshout 

 
201 Kerkmeer, 1971. 
202 Rijkswaterstaat, 2021; Aalsburg, 2021. 

Figuur 4.17 Klassiek zinkstuk geproduceerd door Van Aalsburg (bron: Collectie Van Aalsburg) 
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nodig en wordt dan ook logischerwijs minder griendhout in verwerkt. Net als bij het klassieke 
zinkstuk wordt er wel gebruik gemaakt van een raamwerk van wiepen, twee lagen wiepen haaks op 
elkaar. Nieuw is de toepassing van zinkstukken met bentoniet. Hier worden de wilgentenen-wiepen 
samen met bentoniet – een natrium kleisoort – gebruikt om de grond waterdicht te maken.203 
Geotextiel heeft echter het probleem dat het na enkele tientallen jaren in een dijk los gaat laten en 
op die manier met het water meegevoerd wordt richting zee, richting de plastic soep in de 
oceanen.204  
 
Van Aalsburg ziet de eerder beschreven klassieke zinkstukken als nieuwe trend. Het is 100% 
duurzaam en daardoor beter voor de toekomst. Het is echter wel zeer lastig om dat het ook 
daadwerkelijk te gaan gebruiken, in verband met de hoge kosten die het met zich meebrengt. Toch 
zijn ze ervan overtuigd dat dit de toekomst moet worden.  
 
Van Aalsburg koopt en gebruikt het griendgewas dat uit de oude griendcultuur komt nog wel, maar 
bij de landschapsbeheerders weten ze dat dit waarschijnlijk niet voor altijd zo is (fig.4.18). Van 
Aalsburg koopt veel land op, om daar op de moderne wijze grienden te beheren. Wanneer zij daar 
voldoende oogst uit halen, hebben ze het griendhout uit de oude griendcultuur niet meer nodig, wat 
veel manwerk scheelt. Aart Horden en Piet Bogerd zijn minder optimistisch over de toekomst van de 
grienden dan het griendhouthandel bedrijf van Van Aalsburg. Belangrijk is wel om op te merken dat 
van Aalsburg geen toekomst ziet in de oude griendcultuur, zij willen graag alles ombuigen naar de 
moderne cultuur.  

Het Zuid-Hollands Landschap en het Utrechts Landschap zien de cultuurhistorische waarde van de 
grienden in de Vijfheerenlanden en vooral de polder Autena-Bolgerijen, als laatste binnendijkse 
griendbolwerk. Het heeft daarom grote kans om behouden te blijven voor de toekomst. Een 
toekomst waarin de vraag van behoud van het cultuurhistorische landschap en de kosten van de 

 
203 Aalsburg, 2021. 
204 Voor de Poorte, 2021.  

Figuur 4.18 Van Aalsburg haalt gehakt griendgewas op, op de Bolgerijsekade in de Vijfheerenlanden. Bron: eigen foto. 
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instandhouding hiervan meer gaat spelen dan vroeger.205 In het beheerplan van de polders Bolgerijen 
en Autena is te lezen dat het Utrechts Landschap hoopt dat er meer ingezet gaat worden op 
griendhout als bruikbaar product bij het opnieuw beschoeien van tientallen kilometers sloten in de 
buurt van de twee polders en bij het verlagen van honderden kilometers kribvak in de rivieren. 
Wanneer er bij deze werkzaamheden meer op griendhout wordt ingezet, kunnen de grienden 
economisch duurzaam beheerd worden. Daarnaast is het hout lokaal te verkrijgen, in tegenstelling 
tot tropisch hardhout.206  
 
Niet alleen in Nederland wordt griendhout geteeld. Een mooi voorbeeld van hoe griendhout ook in 
de toekomst nog van betekenis kan blijven is te vinden in Denemarken. Daar is veel griendhout 
ingeplant op plekken waar de tarwe niet veel opbracht, dat gaat om zo’n 30.000-40.000 hectare en 
moet zo’n 4-7 jaar groeien. Dit hout wordt gebruikt als biomassa, zodat er minder gas gebruikt hoeft 
te worden.207  
 
Eind 2020 is de bossenstrategie verschenen, waarin duidelijk werd dat in de komende decennia 10% 
meer bos gerealiseerd moet worden, dat gaat om zo’n 37.000 hectare bos. Het aanplanten van 
nieuw bos kan zorgen voor een stimulans van de landbouwsector. Meer bos kan bijdragen aan 
herstel van de biodiversiteit en zorgt voor een ‘mooier’ landschap.208 Interessant hierbij is het 
onlangs verschenen rapport Historische schets van bossen en bosaanplant in Nederland van de RCE 
en het Staatsbosbeheer als basis voor meer kennis over de geschiedenis van bos om zo juiste keuzes 
te kunnen maken in beleid omtrent nieuw bos. Er wordt ingegaan op de geschiedenis van bos in 
Nederland, maar er wordt niets geschreven over grienden, terwijl deze wel onder bos geschaard 
werden in vroegere tijden.209 Grienden zouden een mooie toevoeging en oplossing zijn voor de 
aanleg van nieuw bos.  
 
  

 
205 Garskamp, 2021. 
206 Feijen, 2011. 
207 Aalsburg, 2021.  
208 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2020. 
209 Raap & Janse, 2021; Nationaal Archief, toegangsnr. 2.11.09, invnr.8.  
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5. Conclusies en aanbevelingen 
 

5.1 Inleiding 
 
Aan het eind van dit onderzoek worden de gevonden gegevens op een rijtje gezet en kan er een 
antwoord gegeven worden op de centrale vraag, zoals die opgesteld is aan het begin van dit 
onderzoek. Deze luidt als volgt: Welke rol hebben grienden in het landschap en de vroegere 
samenleving en economie van de Vijfheerenlanden gespeeld en hoe zijn ze te behouden voor de 
toekomst? Als eerste worden de hoofdlijnen van het onderzoek uiteengezet welke uiteindelijk leiden 
tot beantwoording van de centrale vraag. Vervolgens worden een aantal aanbevelingen voor nader 
onderzoek toegelicht.  
 

5.2 Hoofdlijnen van het onderzoek 
 

Fysische geografie 
De Vijfheerenlanden is gelegen in het zuiden van de provincie Utrecht en vormt een typisch 
overgangsgebied tussen het centrale rivierkleilandschap in het oosten en het veenweidelandschap in 
het westen. Van beide type landschappen heeft de Vijfheerenlanden kenmerken. Typische 
verschijnselen van het rivierenlandschap zijn de oeverwallen en komgebieden, terug te zien als de 
oeverwal van Hagestein en de komgebieden daaromheen. Typisch verschijnsel van de 
veenweidelandschappen is de cope-verkaveling. Deze is terug te zien in het middendeel van de 
Vijfheerenlanden tussen Leerdam en Everdingen.   
 
De basis van dit landschappelijke overgangsgebied is in het Holoceen ontstaan. In het Vroeg-
Holoceen behoorde de streek tot het peri-mariene gebied, onder invloed van de Noordzee. Als 
gevolg van zeespiegelstijging veranderde destijds de loop van de rivier de Rijn (Lek). Doordat de Lek 
meerdere rivierarmen gekend heeft kon er in de stukken tussen deze rivierarmen op grote schaal 
veen ontwikkelen. Er waren nog geen dijken, dus de rivieren konden vrij stromen, waardoor er een 
kleidek boven op het veen ontstond. Dit is de basis van het karakteristieke klei-op-veen landschap 
dat de Vijfheerenlanden nu nog kent. Een van de opvallendste kenmerken hiervan zijn systematische 
strookvormige verkavelingen die op klei-op-veengronden in de kommen zijn aangelegd in de volle 
middeleeuwen (11e-13e eeuw), de welbekende cope-ontginningen. De veenlaag ligt hier gemiddeld 
verscholen onder een kleilaag van 30-40 centimeter dik. 
 
Binnen de Vijfheerenlanden zijn in dit scriptieonderzoek zeven fysisch-geografische 
deellandschappen onderscheiden: stroomruggen, kommen en kommen op veen, veenkommen, 
veenstroomruggen, overslagen, donken en uiterwaarden. De komgebieden zijn het meest relevant 
voor de in deze scriptie bestudeerde grienden, omdat de meerderheid van de grienden hier gelegen 
is. De meest onbruikbare delen van de kommen, waar de natte, zware klei zich bevond werden 
namelijk in gebruik genomen als griend. Het gaat om het bodemtype drechtvaaggrond, kalkloze klei-
op-veen.   
 

Historisch cultuurlandschap 
Tussen de 11e en 13e eeuw raakten de Vijfheerenlanden steeds dichter bewoond. De onbeheerde 
gronden vielen rechtstreeks onder beheer van de landsheer (Bisschop van Utrecht) en werden onder 
diens auspiciën ontgonnen door de kapittels van de Dom en Oudmunster te Utrecht, die op hun 
beurt deze rechten deels doorgaven aan de lokale adelstand. De streek kent een lange 
waterstaatsgeschiedenis en is al sinds 1284 bestuurlijk een waterstaatkundige eenheid ter bestrijding 
van verschillende waterstaatproblemen. De ophoging van de Diefdijk in 1284 was noodzakelijk 
vanwege water dat vanuit Gelre de Vijfheerenlanden binnenstroomde. Ook in de Vijfheerenlanden 
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zelf werd het nodig geacht om dwarsdijken aan te leggen, wat resulteerde in de aanleg van de 
Bazeldijk en Zouwedijk. Een gevolg van de ontginningen was de inklinking van de grond, waardoor er 
nog meer problemen met het water ontstonden.  
 
Ontstaan van de grienden 
In deze specifieke landschappelijke en waterstaatkundige situatie is het fenomeen van de 
binnendijkse grienden ontstaan. Grienden werden aangelegd op plekken die slecht bereikbaar waren 
doordat percelen achter in de polder gelegen waren of anderszins een slechte ontwatering hadden. 
Vóór ca 1880 waren deze percelen hoofdzakelijk grasland, maar door de laat 19e-eeuwse crisis in de 
landbouw en de goede prijs van de toenmalige producten van griendhout zijn veel van deze percelen 
destijds omgezet naar griend. Langs de Diefdijk zijn veel grienden aangelegd na de ophoging van de 
Diefwech naar de Diefdijk. Ten behoeve van deze ophoging werd er veel grond afgegraven en 
ontstonden er plas-dras omstandigheden aan de voet van de dijk. Deze omstandigheden waren 
perfect voor grienden, omdat zij goed gedijen in een dynamisch en nat milieu. Door de aanleg van de 
grienden transformeerden de Vijfheerenlanden van een open poldergebied naar een gebied met een 
meer kleinschalig karakter op de plekken waar de grienden lagen.  
 

Beheer van de grienden 
De griendpercelen werden eerst twee spaden diep omgespit, waarna met stekken de griend werd 
ingeplant. Na een jaar werden deze afgesneden. Zodra de stekken stevig genoeg waren werden de 
meeste grienden in de Vijfheerenlanden hakgriend, dat wil zeggen dat ze om de 2 tot 4 jaar werden 
gehakt. Op sommige plekken bleef de griend een snijgriend en in sommige gevallen werd er van te 
voren besloten dat een akker snijgriend zou worden. Vaak werd er een ander soort wilg gebruikt bij 
de snijgrienden: de bittere wilg en de kraakwilg. Voor de hakgrienden werd de grauwe wilg, 
schietwilg en amandelwilg vaak gebruikt. Het onderhoud in de grienden hield voornamelijk het 
onkruidvrij houden van de bodem in, wieden genoemd. Daarnaast werd er één keer in de drie jaar 
gebaggerd in de sloten rondom de griend. De bagger werd met een baggerbeugel over de griend 
verdeeld, waardoor de bagger als mest diende.  
 
Grienden kennen een zeer dynamisch milieu doordat ze regelmatig gehakt en gewied worden. Het 
hakken van de wilgen zorgt ervoor dat er meer zonlicht op de bodem schijnt en er daardoor meer 
gaat groeien zoals varens en mossen. Het wieden zorgt ervoor dat het onkruid weggesneden wordt 
en er daardoor meer ruimte komt voor de wilg. Steeds wisselende waterstanden helpen ook bij het 
dynamische karakter van het landschap van de grienden. Rond 1939 was van alle bos in de 
Vijfheerenlanden, zo’n 90% griend. Dat gaat om 621 hectare en zorgde voor een aanzienlijk deel van 
de werkgelegenheid in de Vijfheerenlanden. Toepassingen zoals de griendcultuur deze tot ongeveer 
de jaren ‘60 kende waren voor de snijgriend de mandenmakerijen. Het meeste hakhout werd 
verwerkt tot hoephout rondom tonnen. Een deel werd als bonenstaak in de tuinderijen gebruikt. Het 
afval uit de griend werd verwerkt tot rijshout voor de dijken en andere weg- en waterstaatswerken.  
 

Huidige situatie 
Op dit moment zijn ca 90 hectare grienden in de Vijfheerenlanden in beheer bij Het Zuid-Hollands 
Landschap of het Utrechts Landschap. Zij dragen zorg voor de instandhouding van dit bijzondere 
grondgebruik met als doel de biodiversiteit te bevorderen. De toepassingen van het griendhout zoals 
dat ten tijde van de oude griendcultuur gebruikelijk was, zijn verleden tijd. Men gebruikt het hout 
nog wel, het wordt opgekocht door grotere griendhandelaren. Het meeste griendhout dat nu 
gebruikt wordt, vind zijn toepassing in de weg- en waterbouw, terwijl vroeger alleen het afval van de 
grienden naar de weg- en waterbouw ging. De mandenmakerijen en de hoepelmakerijen bestaan 
niet meer op de manier zoals ze vroeger aanwezig waren in de keten van de griendcultuur. 
Tegenwoordig wordt er gesproken van een moderne griendcultuur waarin alles machinaal – van 
inpoten, schoffelen tot oogsten – uitgevoerd wordt.  
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Waarde van de grienden 
Concreet kan als antwoord op de centrale vraag gegeven worden dat de grienden in het huidige 
landschap van de Vijfheerenlanden een grote rol spelen in ecologisch en cultuurhistorisch opzicht. 
Vanuit het verleden kent de Vijfheerenlanden een rijke geschiedenis in de griendcultuur en leverde 
deze cultuur in die tijd veel werkgelegenheid op. Het bewaren van dit erfgoed kan op verschillende 
manieren. Een deel van de grienden kan bewaard worden op de manier van de oude griendcultuur, 
beheerd door terreinbeheerders die het werk zo veel mogelijk op de traditionele manier uitvoeren. 
Hier zou dan ook meer publiciteit voor mogen komen, zodat het echt het verhaal van de 
Vijfheerenlanden wordt. Een andere waardevolle manier is het nog steeds gebruiken van de oogst 
van de grienden voor particulieren in de tuin of voor Rijkswaterstaat in de waterstaatswerken. Op 
deze manier is de kring van de Vijfheerenlanden rond: door problemen met het water werden vooral 
in de 19e eeuw grienden aangelegd, omdat niets anders rendabel was. Op dit moment kunnen deze 
grienden gebruikt worden in de huidige strijd tegen het water. Voor de verschillende toepassingen 
van de griendcultuur is het belangrijk om de houtproductie op peil te houden. De uitvoering van de 
oude griendcultuur kost te veel handenwerk om dit op grote schaal te blijven doen, daarom zouden 
machines een uitkomst zijn.  
 

5.3 Aanbevelingen voor nader onderzoek 
 
De grienden vallen binnen veel actuele maatschappelijke thema’s. Eén hiervan is de komst van de 
bossenstrategie van de Rijksoverheid met de ambitie van de aanplant van 37.000 hectare aan bos. De 
grote vraag is wat grienden hier exact aan kunnen bij dragen.  
 
De griendcultuur is wetenschappelijk gezien nog niet veel onderzocht, zeker niet op het gebied van 
de huidige duurzaamheidsvraagstukken. Op welke manier kan de oude griendcultuur omgebogen 
worden naar een duurzaam alternatief voor plastic en andere verpakkingsmaterialen en 
toepassingen? In de huidige samenleving spelen er veel vraagstukken omtrent opwarming van de 
aarde en de zeespiegelstijging. Het is de vraag of de griendcultuur een duurzame bijdrage in de 
bescherming van Nederland tegen het water kan leveren.  
 
Een andere aanbeveling voor verder onderzoek ligt in de economie van de grienden. Er zijn veel 
cijfers bekend over de opbrengsten en de handel in griendhout. Zo werd ook veel hout naar het 
buitenland geëxporteerd. In dit onderzoek was daar de ruimte en tijd niet voor om dat verder uit te 
zoeken, maar hier zijn zeker nog interessante aanknopingspunten te vinden in de relatie tussen een 
‘industrie’ en het landschap.  
 
In dit onderzoek zijn alleen de binnendijkse grienden binnen de Vijfheerenlanden meegenomen. Op 
dit moment ligt hier nog het grootste aaneengesloten binnendijkse griendcomplex van Nederland. 
Dit neemt niet weg dat er op andere plekken in Nederland ook grienden gelegen hebben en een 
groot onderdeel waren van de manier van leven van veel mensen. Vergelijkbaar onderzoek zou dan 
ook heel goed kunnen plaatsvinden in andere regio’s, zoals het Land van Culemborg, de 
Lopikerwaard, de Biesbosch en het Maasdal van Midden-Limburg. Een onderzoek naar de 
haalbaarheid van het wettelijk beschermen van de binnendijkse grienden zou ook een mogelijkheid 
zijn. Op deze manier kan de oude griendcultuur nog beter beschermd worden voor de toekomst.  
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