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Grote lisdodde was ‘de sigaar’, 
maar nu weer talrijk

De kleine lisdodde (Typha angustifo-
lia) is een meer algemeen bekende 
waterplant, uit die zelfde lisdoddefa-
milie (Typhaceae). Tijdens mijn lage-
reschooltijd, aan de Noorderschool in 
Westzaan, bij juf An van Santen groep 
5, rookten we stiekem rietsigaren op 
het schoolplein. Heel stoer en naïef 
natuurlijk. We moesten echter wel 
uit het zicht blijven van de strenge 
conciërge Van Roede. Trouwens, de 
grotere, dikkere soort lisdodde zag 
je in die tijd niet. De dunnere soort 
des te meer. De kleine lisdodde heeft 
slanker blad dan de grote lisdodde. In 
hoogte ontlopen ze elkaar niet veel. 
Twee meter is zeker goed haalbaar. 
In juni en juli bloeien alle soorten 
lisdodde met mannelijke en vrouwe-
lijke lichtbruine aren.

Ik herinner me dat we met de roei-
boot met vriendjes erop uitgingen 
om rietsigaren, oftewel duikers, te 
plukken. In de zomermaanden kwam 
eens in de week een bloemist uit 
Wormer langs om onze partij duikers 

op te kopen. Ik had toen geen enkel 
besef dat het beschermde planten 
waren. Een zakcentje was mooi mee-
genomen en het was uiterst span-
nend vertoeven tussen het dichte 
riet. Trouwens, op dit moment staat 
lisdodde niet meer op de rode lijst 
van beschermde fl ora. Ik zal het nu 
ook niet meer in mijn hoofd halen om 
ze te gaan plukken. In droogboeket-
ten zie je lisdodde ook trouwens niet 
meer. 

Geschiedenis
Lisdodde wordt ook wel lampen-
poetser, kannenwasser of tuitenra(g)
ger genoemd. De vele volksnamen 
geven aan dat de lisdodde voor aller-
lei zaken gebruikt werd: de lange 
zachte aar als schoonmaakborstel om 
lange lampenglazen en dergelijke 
mee schoon te maken. Het pluis werd 
gebruikt om kussens en dekbedden 
mee te vullen, het blad kon als strooi-
sel in de stal worden gebruikt en de 
gedroogde aar werd ook wel als fak-
kel gebruikt. 

Paludicultuur nu?
‘Palus’ is het Latijnse woord voor 
moeras. Paludicultuur staat voor het 
gebruik van bodems met een hoge 
grondwaterstand. Hoe maak je op een 
duurzame,  economische en boven-
dien rendabele manier gebruik van 
natte gronden? Tijdens een onlangs 
gehouden bijeenkomst van de stich-
ting Landschap Noord-Holland in de 
Zuidervermaning hield projectleider 
Mireille Dosker een pleidooi om in 
de Zaanstreek de moge-
lijkheid te onderzoeken 
om op de natte bodem 
bijvoorbeeld lisdodde of 
cranberry te telen. In de 
toekomst zijn innovatieve 
teelt- en oogstmetho-
den economisch steeds 
belangrijker. Lisdodde 
kan gebruikt worden om 
hoogwaardig isolatiema-
teriaal van te maken. Dat 
scheelt in de stookkosten. 
Ook de niet-inheemse 
cranberry werd als alter-
natief gewas genoemd. 
Die teelt is vanwege de 
hoge opbrengst per hec-
tare landbouwgrond erg 
aantrekkelijk. 

Tijdens de bijeenkomst 
maakten sommige leden 
van Vogelwacht Zaan-
streek zich zorgen over 
het behoud van ons ‘open 
slagenlandschap’, waarin 
onder andere onze grutto 
fl oreert. We hebben toch 
in Natura 2000 vastge-
legd hoe het landschap 
ingericht dient te worden. 

Grote lisdodde (Typha latifolia), de grote broer van kleine lisdodde, 
was jarenlang beschermd en dankzij goed natuurbeleid van Staats-
bosbeheer en Landschap Noord-Holland nu weer volop te zien. Hij is 
dus niet ‘de sigaar’. De plant komt weer volop langs onze Westzaanse 
slootjes en op de drijftillen voor. Zie het zelf en wandel maar even 
langs het Freek Engelpad of het Riettoppad. 

De kleine lisdodde (Typha angustifolia).

Wat nu? Het onderhoud dreigt vol-
gens deskundigen onbetaalbaar te 
worden. De Nauernasche Vaartdijk 
kun je niet blijven ophogen. De bo-
dem klinkt steeds sneller in. Kunnen 
we het gebruik van ‘nieuwe’ gewas-
sen zoals lisdodde en cranberry 
stimuleren? Hier liggen volgens Land-
schap Noord-Holland kansen om 
het mooie, natte landschap waarin 
we in Westzaan leven duurzaam te 
behouden. 

Deze geste kwam van de heer 
Helbergen, zoon van mevrouw 
Helbergen-Schouten. Zij werd in 
juni 1924 aan het Zuideinde in 
Westzaan geboren en heeft er tot 
1944 gewoond. In 1944 is ze in de 
Zuidervermaning in het huwelijk 
getreden. In 1943 heeft ze de aqua-
rel van Willem Jansen gekocht. Tot 
haar overlijden vorig jaar heeft dit 
schilderij een prominente plaats 
in haar woning gehad. Ze had aan 
haar kinderen aangegeven dat de 
aquarel na haar overlijden een plek 
zou moeten krijgen in de Zuider-
vermaning.

Tijdens een gezellige bijeenkomst 
met de heer en mevrouw Helber-
gen is de aquarel overhandigd aan 
de voorzitter van de commissie Zui-
dervermaning. Wij zullen dit fraaie 
geschenk een mooie plek geven in de 
Vermaning.
Naast de aquarel werden plakboe-
ken meegebracht waarop de eerder 
genoemde huwelijksplechtigheid 
werd getoond en tevens diverse foto’s 
van Westzaan. Wij zullen de boeken 
nog nader bekijken op Westzaanse 
wetenswaardigheden. Misschien ook 
nog wel wat voor onze beeldbank.

Loes Bijleveld, Zuidervermaning

Aquarel Willen Jansen voor Zuidervermaning
De Zuidervermaning is op zaterdag 24 oktober jl. de trotse eigenaar 
geworden van een prachtige aquarel, waarop de Zuidervermaning in 
al haar pracht en praal wordt neergezet.
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