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Onderwerp: de bufovens in  de gemeente West Maas en Waal 

 

Geacht College, 

 

 

Het land van Maas en Waal bezat door de zeer slechte ontwatering veel gronden die voor normale landbouw ongeschikt 

waren. 

De griendcultuur was het enigste product dat op die drassige gronden was te kweken. 

De grienden (wilgen) werden gebruikt als eenjarig hout voor mandenvlechterijen, en het tweejarig hout werd gebruikt in 

de z.g. hoepelmakerijen en griend voor toepassing van zinkstukken in de weg-waterbouw. 

 

Er waren een 10 tal soorten van wilgen die voor verschillende toepassingen bruikbaar waren. De eenjarige wilgen 

werden gebruikt in de manden vlechterijen. Het land van Maas en Waal was beroemd om zijn mandenvlechterijen, waar 

enkel honderden mensen een bestaan hadden. De manden werden als exportartikel verkocht en ook veel manden werden 

gebruikt als verpakkingsmateriaal bij export van fruit. 

De wilgenteen gevlochten manden hadden ook vele toepassingen in huis en tuin, en bij de kleine bedrijfjes voor  vele 

taken, wasmanden, aardappelmanden, plukmanden voor fruit etc.. 

 

De eenjarige  wilgentenen waren het beste om te vlechten, de takken zijn het meest buigzaam. Maar er was een snellere 

manier om de takken buigzaam te maken vooral als het enige maanden van de z.g. klos was gesneden. 

Daarvoor werd gebruik gemaakt van een oven waarin takken werden verhit, het proces van vlechtklaar maken werd 

buffen genoemd, de oven waarin dat gebeurde heette bufoven. 

De bufoven bestond uit een ijzeren bak van ongeveer 2000 liter inhoud waaronder een vuur werd gestookt om de inhoud 

te verwarmen. Om het stookgedeelte voldoende trek te geven werd een kleine schoorsteen gebouwd. De schoorsteen 

diende  voor de trek in het verbrandingsgedeelte en voor de afvoer van rookgassen. De oven werd gestookt met resten 

van hout dat in voldoende mate beschikbaar was. Voor de vele mandenmakerijen, soms ook als huisindustrie zijn 

tientallen bufovens in gebruik geweest in Dreumel, Wamel, Alphen, Maasbommel en Altforst,  het gebied dat het 

laagste is gelegen in het land van Maas en Waal. 

 

Nu zijn er nog 2 van deze bufovens over gebleven waarvan  een aan de Sluisewal in Altforst en Maasdijk in 

Maasbommel. Deze zijn gebouwd rond de tweede wereld oorlog en tot het einde van jaren vijftig in gebruik gebleven. 

 

Einde jaren vijftig kreeg de mandenmakerij en hoepelmakerij grote concurrentie van kunststofverpakkingen, en de 

loonkosten werden te hoog, dus einde van de griendcultuur. 

Door de betere ontwatering na 1952, was  het ook mogelijk om meer grond  blijvende als landbouwgrond in  gebruik te 

hebben. 

. 

De twee resteren bufovens in uw gemeente zijn nog niet op een lijst van beschermde monumenten opgenomen. 

Deze zo streek gebonden monumenten van agro-industrie is thans ongewis. 

Ze zouden behouden moeten blijven al herinnering aan een vergeten ambacht waarbij de streekeigen producten aan vele 

mensen een armoedig middel van bestaan gaven. 
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Wij willen uw aandacht vragen vanwege de geschiedkundige waarde van deze eenvoudige monumenten, een plaatsing 

op de monumentenlijst zou het behoud van deze streekeigen monumentjes betekenen. 
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