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Toelichting project rietmaaien 2017: 
 
Binnen Staatsbosbeheer wordt veel werk verzet om de nog overgebleven rietlandschappen in Nederland in 
stand te houden. Een deel van het werk bestaat uit maaien en afvoeren van het maaisel. Vroeger werd het riet 
benut voor gebruik als dakbedekking of in als strooisel in de bollenteelt en potstal. Om verschillende redenen is 
dit riet niet meer geschikt voor deze toepassingen. Voor dekriet is het materiaal te bros, breekt het te snel en 
bevat het rietmaaisel teveel andere plantmateriaal. Als strooisel is riet vervangen door een goedkoper 
alternatief, namelijk stro.  

Om de rietlandschappen in stand te houden wordt het riet nog steeds op traditionele wijze gemaaid. Maar 
tegenwoordig wordt het rietmaaisel vanwege beperkte logistieke mogelijkheden gestapeld en op gezette tijden 
verbrand (zie foto fase 0). Met deze oplossing zijn we niet blij: het rietbranden vinden we niet meer van deze tijd 
en storten van het maaisel is nog erg kostbaar. Vandaar dat wij willen onderzoeken of er alternatieve, duurzame 
toepassingen zijn die tot kosten reductie leidt voor het afvoeren van maaisels. 

In dit verband zijn we in gesprek geraakt met het Hoogheemraadschap Noord Holland Kwartier (HHNK). Zij 
gebruiken riet uit Polen voor rietschermen in de duinen om zandverstuiving tegen te gaan. Het plaatsen van 
rietschermen gebeurt veelal handmatig en is behoorlijk kostbaar. Het HHNK is daarom een experiment met 
machinale rietscherm plaatsen gestart. Deze prototype machine zou in 2017 gaan proefdraaien en worden 
doorontwikkeld. Voor het maken van rietschermen heeft het HHNK een redelijke kwaliteit riet nodig die aan 
bepaalde eisen voldoen zoals een bepaalde lengte, zuiverheid in een verpakkingsvorm. Wij denken dat ons riet 
aan deze eisen zouden kunnen voldoen mits een aantal problemen getackeld worden. Het vraagt namelijk een 
andere aanpak van maaien en verwerken dan tot nog toe gebruikelijk is.  

 

Gezien onze wens een duurzame oplossing te vinden voor ons winterriet heeft Staatsbosbeheer aangeboden het 
HHNK te voorzien van op specificatie gemaakt riet tijdens de testfase van het project van het HHNK. Het HHNK 
was blij met deze oplossing. Zij wilden het liefst riet uit de eigen provincie verwerken.  Voor Staatsbosbeheer is 
dit een kans zicht te krijgen op de bruikbaarheid van het rietmaaisel en de belangrijkste verbeterpunten in het 
produceren van een rietproduct anders dan dekriet.  
 
 
Korte beschrijving project:  
 
Winterriet biedt meer mogelijkheden dan we nu benutten. Het wordt slechts aantal maanden in het jaar 
geoogst. De vraag is beperkt en eventuele afzet strand meestal op de kosten.  
Dit maakt dat er weinig ontwikkeling op dit gebied heeft plaatsgevonden en dat het ontbreekt aan inzicht in de 
logistieke kennis en verwerkingsmethoden van riet. Met dit soort vraagstukken in het achterhoofd zijn we dit 
onderzoek gestart. Praktisch onderzoek door direct op specificatie maaien of dit later in het depot verrichten.  
Wat wij voor ogen hebben is zicht krijgen op een optimale methode voor het transporteren en op specificatie 
brengen van ‘winterriet’.  
 
Vraagstukken:  

1. Leidt het direct op specificatie maaien mogelijk tot efficiency?  
2. De volgende vraag was hoeveel bossen riet kunnen per bundel worden gestapeld waarbij de bundels, 

nog goed hanteerbaar zijn?  
3. Zijn de bundels logistiek goed te handelen?  
4. Hoe bewerkelijk is het op specificatie maken van riet?  
5. Wat zijn de kosten per bundel?  
6. Wat zijn de mogelijkheden van het restmateriaal?  
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Disclaimers:  

1) Door de beperkt looptijd van de afspraak met HHNK kunnen we niet langjarig investeren in nieuwe 
machines en zal de huidige werkwijze vooral experimenteel zijn en met houtje touwtje werk worden 
uitgevoerd.  

2) Een hectare rietland maaien kost gemiddeld € 1.000, - per hectare exclusief 21% btw. We hebben het 
project derhalve maar kleinschalig kunnen uitvoeren.  

 
 
Uitvoering project rietmaaien 2017:  
In het eerste kwartaal van 2017 zijn wij gestart met de uitvoering van het project rietmaaien voor rietschermen.  
 
Wat wij hebben gedaan is eerst een selectie maken van de beste percelen riet. Dit materiaal is verwerkt. En blijkt 
goed te werken. Vervolgens hebben we gekeken naar de slechtere kwaliteit rietpercelen (het grootste deel) 
waar we wel voldoende riet op lengte hebben staan maar waar het riet niet volledig aan de kwaliteitseisen 
voldoen. Hier hebben we rietsnijders gevraagd mee te denken over hoe we hier toch een bepaalde kwaliteit uit 
kunnen halen.  

We hebben uiteindelijk 6,5 hectare ‘mindere’ kwaliteit riet gemaaid en kunnen bundelen. Vervolgens is het riet 
naar een depot aan land gebracht. Rietmaaiers zijn vervolgens gaan selecteren op kwaliteit. Een deel van het riet 
is extra gekamd, gesneden en gebundeld. Daarna is het riet gebundeld. Vervolgens zijn de bundels op lengte 
gesneden Het ‘sluiksel’, het restmateriaal, is verzameld en vervolgens in balen geperst om het zo eenvoudig 
mogelijk te kunnen afvoeren.  

Stappen:  

1. maaien 
2. transporteren laden en lossen 
3. selecteren overbinden 
4. op spec maken product 
5. restproduct persen 
6. transport naar klant van product en restproduct 

 
Beantwoording vraagstukken:  
 

Vraagstukken:  

1. Leidt het direct op specificatie maaien mogelijk tot efficiency?  
2. De volgende vraag was hoeveel bossen riet kunnen per bundel worden gestapeld waarbij de bundels, 

nog goed hanteerbaar zijn?  
3. Zijn de bundels logistiek goed te handelen?  
4. Hoe bewerkelijk is het op specificatie maken van riet?  
5. Wat zijn de kosten per bundel?  
6. Wat zijn de mogelijkheden van het restmateriaal?  

 
Vraag 1: Leidt het direct op specificatie maaien mogelijk tot efficiency? 
We hebben twee hectares gemaaid op de traditionele manier. Het maaisels wilden we vervolgens in het veld op 
specificatie brengen. Hier ontstaat dan het meerwerk t.o.v. traditionele manier van maaien.  
Dit wilden we vergelijken met een alternatieve werkwijze namelijk, eveneens een tweetal hectares maaien maar 
dan het maaisel vervolgens direct aan land brengen en op specificatie brengen.  
 
Tijdens de regenachtige maaiperiode bleek al gauw dat het direct op specificatie maaien niet goed uitvoerbaar 
was. Dit had vooral te maken met het restmateriaal, “het sluiksel”. Dit zorgde voor veel verstoring met als gevolg 
lange stilstand van de dure maaimachines in een toch al beperkte maaiperiode. Uiteindelijk zijn we gestopt met 
direct op specificatie maaien en zijn we overgestapt naar het maaisel direct aan land op specificatie brengen.  
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Vraag 2: De volgende vraag was hoeveel bossen riet kunnen per bundel worden gestapeld waarbij de bundel nog 
hanteerbaar is? We hebben per hectare ongeveer 12 bundels van elk 120 bossen riet geoogst. 120 bossen in een 
bundel was het maximale.  

Vraag 3: Zijn de bundels logistiek goed te handelen? De handeling was één grote logistiek uitdaging. Riet neemt 
veel ruimte in en heeft weinig gewicht. Toch is er veel zwaar materieel nodig voor de logistiek.  

Vraag 4: Hoe bewerkelijk is het op specificatie maken van riet?  

Het op specificatie maken van riet bleek tijdrovender dan vooraf aangenomen. Dit gebeurde allemaal 
handmatig. Maar vooral het selecteren van kwaliteiten en het afval vergde meer dan vooraf aangenomen. Ook 
het snijden gebeurde eveneens handmatig. Hier zou mits de vraag van HHNK toeneemt een machine voor te 
ontwikkelen zijn.  

Vraag 5: Wat zijn de kosten per bundel?  

Van een hectare met goede kwaliteit riet blijken de kosten om en nabij €125, - per bundel, inclusief lokaal 
transport. Van een minder goede kwaliteit riet nemen de werkzaamheden aanzienlijk toe en komen de kosten 
neer €200, - per bundel. Dit kwam vooral door extra uitkammen, overbinden en veel meer restmateriaal die ook 
weer moeten worden afgevoerd.  
 
Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden van het restmateriaal?  
Het ‘sluiksel’, het restmateriaal, is geperst en getest op bruikbaarheid als strooisel (ter vervanging van stro) in de 
koeienstal. Resultaat was niet rendabel (vergeleken stro) maar we willen hier wel verder ontwikkelen omdat we 
hier een mooie toepassing zien.  

 

 

Conclusies rietmaaiproject 2017:  
 

We hebben zicht gekregen op de toepasbaarheid van ons winterriet voor rietschermen. Het project en 
eindproduct is geslaagd. Kostentechnisch moet nog wel een hele grote stap worden gemaakt wil het rendabel 
zijn. Vooral het logistieke deel, maaien en transporteren naar depot vraagt veel tijd en handarbeid. Hier willen 
we in de toekomst verder investeren.  

Vanwege de terugloop in kwaliteit van het riet is voor rietmaaien meer innovatie gewenst. Onze aannemers 
werken veelal nog op de traditionele rietmaai manier die destijds is ontwikkeld voor dekriet.  

Een goede vervolgstap is het ontwikkelen van een machine die in één werkgang maait en perst. Hier is winst te 
behalen onafhankelijk van eventuele afzet voor het maaisel. Zeker als het branden van riet in de toekomst 
verder onder druk komt te staan.  
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Foto album: 

 

Stap o branden 

 
 

Stap 1 maaien 

 
 

Stap 2 transporteren laden en lossen 

 
 

Stap 3 op specificaties maken van product 
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Stap 4 Verwerken restmateriaal “sluiksel” 

 
 

Stap 5 Gereed product klaargezet voor transport 

 
 


