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‘
In het buitengebied van Dalen  

bevindt zich de mandenmakerij 
MUDZ van Anja van der Veer. Op 
eigen terrein legde zij in 2018 een 

griend aan, een veld vol wilgen-
struiken, geschikt voor de 

manden makerij. De griend staat 
vol met verschillende soorten 

tenen, in verschillende kleuren, 
diktes, hoogtes en soepelheid. 

Tekst ESTHER VAN MIDDENDORP  |  Fotografie OTTO KALKHOVEN 

Het werd me van alle kanten ontraden om een 
eigen griend aan te leggen. Het is zoveel werk. 
Al het oogsten gebeurt met de hand. En daarbij 
zit ik hier op zandgrond. Wil dat wel, werd me 
gevraagd. Ik dacht, als het niets wordt, dan 

stop ik weer, maar dan heb ik het in ieder geval geprobeerd.” 

Anja begint een tiental jaren geleden met het vlechten van 
manden. De benodigde wilgentenen koopt ze in. Het lijkt haar 
ideaal om wilgen voor eigen gebruik te kunnen kweken. Via de 
Vereniging van Vlechters komt ze in contact met andere vlechters 
die haar stekken kunnen leveren. Anja: “De meeste vlechters 

VOOR 
ELKE KLUS 

EEN GESCHIKTE 
TEEN

van eigen griendWilgen 
Met de hand snoeit Anja alle tenen in de griend. 
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geoogst. De tweede is de hakgriend, waar meerjarig hout wordt 
geoogst. Dat is veel dikker.” Op haar erf komt een snijgriend. 
“Van tevoren had ik me goed ingelezen. Rondom mijn erf staan 
bomen, dat is niet ideaal. Maar het gaat me te ver om al die 
mooie bomen te kappen.” Op de zonnigste plek ploegt Anja de 
grond om voor het eerste veld. “Per rij staat er een andere soort. 
De stekken zijn 20 tot 25 centimeter lang en worden voor 
tweederde in de grond gedrukt. De wilg is wat dat betreft een 
makkelijk gewas. De stekken wortelen snel.” Al in maart lopen 
de stekken uit. In de maanden die volgen wordt het verschil 
tussen de soorten duidelijk: de ene soort groeit harder dan de 
andere. De kleuren verschillen. De diktes van de takken ver-
schillen en ook in blad is er verschil te zien. 
“De wilgen staan slechts tien centimeter uit elkaar en tussen de 
rijen zit veertig tot vijftig centimeter. Dus heel dicht op elkaar. 
Dit doen we expres zodat de takken zo snel mogelijk omhoog 
groeien naar het licht, en dus vrijwel geen energie steken in het 
maken van zijtakken. Zo worden ze lang, dun, recht en soepel. 
Tenminste, dat is de theorie.”

Inmiddels heeft Anja drie velden. Op elk veld staan de soorten 
naast elkaar, op veld 1 en 3 achttien soorten, op veld 2 nog eens 
zes. Een cijfer op een paaltje dat correspondeert met de soor-
tenlijst van Anja vertelt welke soort waar staat. “Er zijn talloze 
varianten, maar in principe zijn het voornamelijk ondersoorten 
van Salix triandra, Salix fragilis en Salix purpurea.” De bekendste 
soorten zijn Belgisch rood (Salix x rubens var. basfordiana f. 
sanguinea), Amerikaantje ( S. eriocephala), verschillende soorten 
bitterwilg (S. purpurea ‘Green Dicks’, S. p. ‘Brittany Blue’, S. p. 
‘Egmondii’) en verschillende soorten kraakwilg (S. fragilis ‘Fan-
ny’s white’, S. f. ‘Oeil Rouge’ en S. f. ‘Oeil Noir’), maar er zijn nog 
talloze andere variëteiten. Anja wijst: “Dit is de purpurea ‘Helix’, 
dat is een snelle groeier met wat dikkere takken. Er zitten er 
wel dertig aan de knot. Daar staat de Kaspische zandwilg, die 
wordt ontzettend hoog. Hier staat purpurea ‘French strain’, die 
heeft een mooi fijn twijgje.”

Anja vervolgt: “Welke soort je aan wilt planten hangt natuurlijk 
sterk af van wat je wilt gaan vlechten. Voor elke klus is een 
andere soort teen geschikt. Maar met een griend met alleen 

Belgisch rood kun je ook prima uit de voeten als je wilt leren 
mandenvlechten. Ik maakte het mezelf in die zin moeilijk door 
veel verschillende soorten en technieken te gebruiken. Dat was 
een lang traject, waarbij ik in de leer ben geweest bij andere 
mandenvlechters. Zo leer je ook je materiaal kennen. Toen ik 
begon heb ik alles aangenomen wat ik kon krijgen. Nu merk ik 
dat sommige soorten favoriet zijn en andere minder fijn werken. 
Sommige soorten die misschien drie meter hoog kunnen worden, 
groeien hier op de zandgrond tot anderhalve meter hoog. Daar 
doe ik het dan mee. Idealiter zou ik de soorten die minder goed 
bevallen uit de griend halen en vervangen door andere, maar in 
de praktijk valt dat niet mee. Na een aantal jaren is er een flinke 
knot gevormd die zich niet eenvoudig laat uitgraven. Daarnaast 
heb ik dit jaar jonge stekken geplant tussen de al bestaande 
soorten, en je merkt dat ze dan overschaduwd worden.” 

In het voorjaar is Anja zeker drie keer per week te vinden in de 
griend om het onkruid te wieden. Een klusje dat haar een paar 
uur bezighoudt. De verse wilg heeft in de zomermaanden blad. 
“En in dat blad voelen veel kevers en andere beestjes zich erg 
thuis. Het eerste jaar had ik een heuse wilgenhaantjesplaag. 
Zodra het blad lelijk wordt, is dat een teken dat er larven aan-
wezig zijn. Zodra het kevertjes worden eten ze het blad op. Ik 
raakte in paniek, dacht dat ik geen plant over hield!”, herinnert 
Anja zich nog goed. 
Omdat ze geen bestrijdingsmiddelen gebruikt, zoekt ze haar 
oplossing elders. “Ik moest het natuurlijke evenwicht zien te 
herstellen, zodat er meer vogels zouden komen die de kevers 
opeten.” Om dat te bereiken worden overal in de bomen 
rondom de griend nestkastjes opgehangen en dat helpt. 

In de zomermaanden staat het veld zo vol, dat onkruid wieden 
tussen de takken niet meer gaat. Anja: “Dan laat ik het gaan. 
Tegen die tijd ben ik ook altijd erg druk met het geven van 
cursussen, dus dan mag de natuur haar gang gaan. In augustus 
krijgt de wilg zijn laatste groeispurt voor de winter.” 

Vanaf oktober begint het blad te vallen. Alleen de kale takken 
staan nog op het veld. November besteedt Anja aan bladruimen 
en onkruid wieden. Tussen december en februari wordt er 
geoogst. “Dat is een zeer arbeidsintensieve klus. Alles gebeurt 

De bossen worden na het oogsten 
geselecteerd op lengte en kleur. 

gebruiken hun tenen voor zichzelf, ze zijn niet voor de verkoop. 
Dus ik was blij dat ze me de kans gaven.” De variëteit in het 
aanbod is groot. “Ik wist niet wat ik moest kiezen. De soorten 
verschillen allemaal in dikte, hoogte en kleur. Daarbij geven de 
tenen op het veld een vertekend beeld. Vers zijn ze van een heel 
andere kleur dan gedroogd. Zo is Belgisch rood, de meest 
gebruikte teen in ons land, bij oogst nog gifgroen. Pas bij het 
drogen komt de kenmerkende bruinrode kleur tevoorschijn.” 
Anja neemt dus mee wat ze kan krijgen. 

“Er zijn twee soorten grienden”, vertelt Anja. “De eerste is de 
snijgriend voor de mandenmaker, waar eenjarige wilg wordt 

Onder de overkapping drogen de bossen minstens een half jaar. 

‘Hier is ruimte  
voor een  

streamer of anekdote  
bij het artikel’
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met de hand. Een enkele stek kan met gemak 25 nieuwe tenen 
voortbrengen. Elke teen wordt met de hand geknipt. Ik knip 
alles zo kort mogelijk af. Na een aantal jaar ontstaat er dan een 
knot, net zoals bij de knotwilg, maar dan op de grond. In het 
voorjaar loopt de wilg weer uit.”

De geoogste tenen worden door Anja eveneens handmatig per 
soort op lengte gesorteerd en de bossen moeten daarna mini-
maal een half jaar drogen. “Het liefst zou je alles binnen laten 
drogen, maar daar heb ik geen ruimte voor. Gelukkig staan ze in 

de kapschuur ook droog en ik zet ze luchtig neer, zodat de wind 
er goed tussendoor kan en zich geen schimmel kan vormen.” 
Tijdens het drogen krijgt de wilg zijn definitieve kleur. “De kleuren 
zijn van veel factoren afhankelijk. Niet alleen zit er verschil tussen 
de soorten, ook binnen een soort kunnen er kleurverschillen 
zijn. Dat hangt onder meer af van de hoeveelheid licht waaraan 
de wilg tijdens het drogen is blootgesteld. Belgisch rood dat 
droogt bij veel daglicht wordt bijvoorbeeld feloranje. Droogt het 
daarentegen op een donkere zolder, dan wordt het donkerbruin.”
De kleuren in de bossen in de kapschuur lopen van donkerbruin 
naar blauwig grijs, en van groen naar feloranje. Ook op de zolder 
van de schuur, in het tuinhuis en onder de overkapping liggen 
nog gedroogde bossen. Anja lacht: “Met vlechten heb je nooit te 
veel. In een eenvoudig mandje gaan honderd tot tweehonderd 
takken.” De tenen zijn erg lang houdbaar, zolang er geen hout-
worm in komt. 

In de kapschuur bevindt zich ook het waterbad. Anja legt uit: 
“Voordat je kunt gaan vlechten moeten de gedroogde tenen in 
water weken om weer soepel te worden. Ik vul het bad met 
regenwater. Van oudsher werden wilgentenen ook wel geweekt 
in de sloot, dat kan prima. Het viel niet mee om een bad te vinden 
dat lang genoeg is. Sommige tenen zijn wel twee meter lang.” 
Het bad is verzinkt, zodat het niet gaat roesten. 
In het bad liggen een aantal bossen. Ze worden onder water 
gehouden, omdat ze van zichzelf de neiging hebben te drijven. 
De wilgen vormen een olieachtig laagje op het water dat Anja 
gedurig afroomt om het water fris te houden. “In heet water 
worden de tenen sneller soepeler, en hoe dichter je naar het 
vriespunt komt hoe minder snel ze water opnemen.” De bossen 
blijven anderhalf tot vier weken in het water. Als de voet van de 
tak buigt zonder te breken of te knakken is hij klaar voor 
gebruik. Eenmaal geweekt zijn de tenen zo’n week tot ander-
halve week bruikbaar, mits bewaard onder een zeiltje.

Het oogsten is nog niet gedaan. Anja: ‘Elke mooie winterdag met 
een zonnetje ga ik het veld in. Een heel veld in één keer oogsten 
is niet te doen, dus die klus verdeel ik over de hele winter.”  

BOVEN Wilgentenen 
verschillen van kleur, dikte en 

lengte per soort. Maar ook 
binnen de soort kunnen de 

kleurverschillen groot zijn. 
BENEDEN Voor de tenen 

gebruikt kunnen worden om 
te vlechten moeten ze eerst 

anderhalf tot vier weken 
weken in water. 

Meer zien  
van Anja’s werk? 

MUDZ mandenmakerij
Loosche Mars 3, 7751 NJ  Dalen 

www.mudz.nl 

Anja in haar 
werkplaats. 


