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Het dorp Maasland, sinds een jaar 
samen met Schipluiden behorende 
tot de gemeente Midden Delfland, is 
gelegen aan de rand van een eeuwen
oud open veenweidegebied, in de 
geografische driehoek Maasluis , 
Delft en Vlaardingen . Dit veenweide
geb ied wordt al sinds de vroege 
Middeleeuwen ontwaterd via een 
stelsel van boezems en watergangen 
waardoor deze laagveenpolders 
enkele meters lager zijn komen te 
liggen. Het afgevoerde water 
stroomt via de Nieuwe Waterweg 
naar zee. 
Aan de randen van deze boezems 
ontstond als gevolg van verlanding 
op diverse plaatsen een dichte 
oeverbegroeiing met veel Riet. Het 
Riet van deze boezemlanden had 
economische waarde als dakbedek
king en is tot voor kort nog op veel 
plaatsen jaarlijks geoogst. 
In de loop der jaren werden als 
gevolg van dit beheer sommige van 
deze boezemlanden steeds schraler 
en ging het rietland over in hooiland. 
Deze hooilanden , werden in de 
volksmond "vlietlandjes" genoemd 
en waren overal in Midden Delfland 
te vinden en vormden soms hele lin
ten langs de versch illende boezems. 

Naarmate de welvaart toenam waren
 
deze vlietlandjes veelal niet meer
 
rendabel om te hoo ien en raakten in
 
vergetelheid. Doordat het beheer
 
stopte kon zich op een aantal stuk

ken rietruigte ontwikkelen en plaat

selijk ontstond zelfs broekbos, het
 
eindstadium van de successie.
 
Tegenwoordig vinden we overal in
 
Midden Delfland nog relicten van
 
deze voormalige hooilanden in aller

lei ontwikkelingsstadia . Vaak zijn ze
 
verruigd, als gevolg van vermesting
 
van hemel- en boezemwater en het
 
meestal achterwege blijven van
 
beheer. Op enkele locaties vinden we
 
nog soortenrijke hooilanden, voorna

melijk in beheer bij de Vereniging
 
Natuurmonumenten .
 
Bekend zijn de Vlietlanden , gelegen
 
tussen Maasland en Vlaardingen ,
 
waar we aile ontwikkelingsstadia
 
kunnen terugvinden . Deze vlietlan

den hebben echter deels een andere
 
ontstaan sgesch ieden is.
 

Herstelbeheer
 
Tot midden jaren tachtig van de vori

ge eeuw werd er binnen de toenmali

ge gemeente Maasland aileen traditi

oneel groenbeheer toegepast. In
 
1987 werd een start gemaakt met
 
een natuurlijker groenbeheer.
 
Ais een van de eerste objecten werd
 

een verruigd rietlandje van 55 meter 
lang en 12 meter breed uitgekozen. 
Dit vlietlandje ligt aan de Zuidgaag, 
de boezem die dwars door het dorp 
loopt. Er was tot dan toe jaren lang 
geen enkel beheer ten behoeve van 
dit vlietlandje uitgevoerd en de enige 
activiteit die plaatsvond was het jaar 
lijks deponeren van het slootvuil uit 
de eigen boezem . 
De vegetatie van het vlietlandje 
bestond uit Riet (Phragmites austra
lis), Harig wilgenroosje (Epilobium 
hirsutum), Grote brandnetel (Urtica 
dioica), Oeverzegge (Carex riparia) 
en Moeraszegge (Carex acutiformis) . 

Om de verruiging de kop in te druk
ken hebben we er voor gekozen in 
het eerste jaar drie keer de vegetatie 
af te maaien met de vingerba lk en de 
bosmaaier met zeisblad , en het 
maaisel handmatig af te ruimen . Het 

. slootvuil werd vanaf die tijd niet 
meer op het vlietland gedeponeerd 
maar afgevoerd . 
Na dit jaar was er duidelijk afname 
van Grote brandnetel en Harig wil
genroosje waarneembaar. 
Gezien het resultaat hebben we 
besloten dit beheer nog 'een jaar toe 
te passen. Na het tweede jaar waren 
de Grote brandnetels en Harig wil
genroosje uit de vegetatie verdwenen. 
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In het najaar van het eerste jaar heb
ben we enkele hier van nature thuis 
horende soorten ingezaa id: Grote 
ratelaar (Rhinanthus angustifolius) , 
Moeraskartelblad (Pedicularis 
palustris), Echte koekoesbloem 
(Lychnis flos-cuculi), Brede orchis 
(Dactylorhiza majalis subsp. majalis) . 
Vanaf1989 zijn we het definitieve 
beheer gaan voeren, zoals dat in de 
ons omringende vlietlanden van 
oudsher werd toegepast: twee keer 
maaien per jaar en het maaisel afvoe
renoDe eerste keer na half juli en de 
tweede keer na half september. In dit 
jaar werden de eerste groepjes Grote 

ratelaar reeds gevonden. 
De eerstvolgende jaren heben we 
deze lfde soorten weer bijgezaaid en 
ook zaad van andere soorten toege
voegd : Rietorchis (Dactylorhyza 
majalis subsp. praetermissa), 
Reukgras (Anthoxantum odoratum), 
Kamgr as (Cynosurus critatus), Grote 
kattenstaart (Lythrum salicaria), 
Moerasrolklaver (Lotus peduncula
tus) en Kale jonker (Cirsium 
palustre). 

De moeite meer dan waard 
In 1990 werd onze moeite beloond 
met een schitterend aspect van mas

saal bloeiende Grote ratelaars met
 
hier en daar Moeraskartelblad en
 
Echte koekoeksbloem. Ook de Brede
 
orchis bloeide toen , voor het eerst ,
 
met dertig exemplaren.
 
Ais gevolg van het gevoerde beheer
 
keerden een aantal soorten spon

taan terug: Gewone dotterbloem
 
(Caltha palustris subsp. palustris),
 
Tweerijige zegge (Carex disticha),
 
Echte valeriaan (Valeriana officina

lis), Moerasspirea (Filipendula ulma

ria) , Pinksterbloem (Cardamine pra

tensi s) , Gele lis (Iris pseudacorus),
 
Moeraswalstro (Galium palustre) en
 
Zeegroene muur (Stellaria palustris) .
 
Vier jaar later was de vegetatie soor

tenrijker en opener geworden . Het
 
Riet was een stuk ijler en Reuk- en
 
Kamgras voerden de boventoon .
 
Het vl ietl andje werd geleidelijk aan
 
stabie ler en de explosie van de Grote
 
rate laar was afgenomen. De Brede
 
orch is was met zo' n duizend bloei

ende planten aanwezig en van de
 
Rietorchis stonden er dertig bloeien

de planten .
 
Halverwege de jaren negentig zijn er
 
van verschillende plantensoorten
 
stekken gepoot. Enkele succesvolle
 
soo rten zijn de Blauwe zegge (Carex
 
pan icea), Sterzegge (Carex echina

ta) , Veenplu is (Eriophorum angusti

fo lium) en Moerasviooltje (Vio la
 
palustris) . Deze soorten staan op de
 
schraalste helft van het vl ietlandje.
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Huidige situatie 
In 2004 toont de vegetatie een dui
delijke geleidelijk overgaande twee
deling: in het schraalste deel vinden 
we planten als Zompzegge (Carex 
curta), Moerasviooltje, Blauwe 
zegge, Spaanse ruiter (Cirsium dis
sectum), Veenpluis en is enige veen

mosvorming op gang gekomen. 
Daarentegen zijn soorten als Echte 
koekoeksbloem, Riet, Brede orchis en 
Grote ratelaar (vrijwel) verdwenen. 
Het andere gedeelte kenmerkt zich 
door een bloemrijkere begroeiing 
met een zeer ijle rietvegetatie, 
Tweerijige zegge, Reukgras. 
Toegenomen zijn de enkele honder
den Rietorchissen en de massaal 
voorkomende Brede orchis. Vooral 
in de maand mei wanneer de orchi
deeen bloeien is dit vanaf de 
I<luiskade goed waarneembaar. 

Naar aanleiding van het succes op 
het hier genoemde vlietlandje heb
ben we besloten om nog enkele 
stukken verruigd vlietland binnen 
onze gemeentegrenzen om te vor

men tot bloemrijke hooilanden. 
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Met de zachte G
 
Gezien 

In een zo vlak waterpas-landschap dat echt niet vlakker 
kan, met ook zo laat in het jaar nog groene weiden waar 
in april ineens heel veel paardebloemen zullen staan, en 
nu slome droomkieviten staan die maar af en toe eens 
naar een eindje verder flapvleugelen, met overal zilveren 
sloten die ginds, waar ook een paar boerderijen zijn, in 
een punt aan elkaar raken, ja daar valt zo'n stuk zwart 
land sterk op. 
Het is niet een versgeploegde zaaiakker, het is tach een 
wei, voor de paarden erin kwamen net zo groen als al het 
andere. De paarden'wei' zal wel horen bij de boerderij 
hier vlak achter de dijk. Zeven paarden. Die de grasmat 
totaal kapot getreden hebben. Het is er modderig. Niet 
lekker liggen zoo Er groeit niets meer. Er staat een ruif, 
eromheen waterplassen en drassigheid, in de modder 
vertrapte plukken hooi. De paarden staan bij elkaar te 
suffen en te staartzwaaien. Ze lopen eens wat rond in 
eentonige kringen de hoofden naar de modder hangend. 
Droevige ogen. Een paard zucht heel diep, snuifdamp 
wasemt nevelwit uit de neusgaten. 
Twee paarden beginnen elkaar te jennen. Een derde gaat 
ook meedoen. Een draa it er zich om, doet kontie-wip en 
strek-gooit de achterbenen richting jenners.Twee andere 
springen tegen elkaar omhoog, hoofden achterover, lip
pen opgetrokken, gelige tanden. Hoge brienskreten. De 
voorbenen klepelen als dorre knuppels tegeneen. 
Vreemde knakkelgeluiden als in een derde-wereld-film 
op zondagmiddag. 
'Rondhollen langs de heiningdraad waar repen kunst
mestzak zijn aangeknoopt. Ineens omdraaien of plotse
ling strambeens stoppen. Het achterkomende dier botst 
tegen de uitdager. Die nu het recht neemt een flinke lel 
te mogen uitdelen. En dan weer met zijn alle zevenen 
gaan staan suffen, traag staartwuiven en treurig zuchten. 
Verveling. Te veel paarden. Te kleine wei. Niks te doen. 
Te vol. Geen spelfantasie. Te leeg. Te. Alles teo Zwart. 
Akelig. 
Anti-oase. 

Willem Iven 


