
7

Een stukje geschiedenis
Lepelblad is een geslacht met circa 
30 soorten: één-, twee- en meerjarige 
planten uit de kruisbloemenfamilie. 
Hoewel nu een vrijwel vergeten keu-
kenkruid, werd lepelblad in vroegere 
tijden gewaardeerd om zijn smaak en 
hoog vitamine c-gehalte. In de volks-
geneeskunde werden aan de verschil-
lende soorten binnen dit geslacht 
heilzame werkingen toegedicht. 
Volgens chirurgijns uit de 18e eeuw 
hielp het zelfs tegen reuma. Lepel-
blad is desinfecterend en activeert de 
stofwisseling. Het heeft een positieve 
invloed op de functie van gal en lever 
en werkt licht vochtregulerend. 

Lepelblad was ook een veelge-
bruikt kruid om scheurbuik tegen te 
gaan. Hoewel scheurbuik een lange 
geschiedenis kent, werd deze ziekte 
aan het einde van de zestiende en aan 
het begin van de zeventiende eeuw 
steeds bedreigender. Dit vanwege de 
verhoogde sterfte ten gevolge van 
scheurbuik op de langeafstandsvaart. 
Ook verschenen in deze periode de 
eerste publicaties over scheurbuik. 
Hierin werd een verband gesugge-
reerd tussen voeding en scheurbuik, 
waarna een behandeling werd ont-
wikkeld die gebaseerd was op onder 
andere citrusvruchten. Deze behan-
deling bleek zeer e� ectief, maar men 
wist nog niet dat scheurbuik ont-

stond door een tekort aan vitamine C 
en dat dit ook gevonden kon worden 
in het Guisveld.

Het Guisveld is een brak veenmoeras, 
waarin overigens eeuwen achtereen 
ook veehouderij is bedreven. Nu is 
Staatsbosbeheer als enige boeren-
bedrijf overgebleven. De veenmoe-
rassen, die vroeger grote delen van 
Holland en Utrecht besloegen, zijn 
zeldzaam geworden. Het Guisveld is 
een van de laatste van deze aard en 
heeft bovendien nog het speciale 
karakter van brakwaterveen behou-
den. Hierdoor komen in het veld 
zeldzame, vrijwel uitgestorven plan-
ten voor, zoals ronde zonnedauw, 
addertong, rietorchis, welriekende 
nachtorchis, koningsvaren en lepel-
blad. Door de rust in de polder en de 
gesteldheid van de bodem komen er 
weidevogels zoals kieviten, grutto`s, 
tureluurs en roerdompen voor. En 
andere, nog zeldzamere vogelsoor-
ten als roerdomp, watersnip, snor, 
blauwborst en baardmannetje. 

Verbrakking
Landschappelijk zijn het Guisveld en 
het Westzijderveld langzamerhand 
uniek binnen Nederland geworden. 
Het slagenlandschap heeft hier nog 
het historisch ontstane slotenpa-
troon, waardoor een soort eilan-
denrijk ontstond van door sloten 
omringde graslandjes die elk een 
afzonderlijk poldertje vormen. 
De verbrakking (verzilting) van het 

noordelijke deel van de polder West-
zaan zit nog steeds in de studiefase, 
blijkens een kaart van de provincie. 
In 2009 werd al bekend dat het rijk 
daar 4,3 miljoen euro voor had gere-
serveerd, op een totale kostenpost 
van circa 10 miljoen. Het resterende 
bedrag kwam voor rekening van de 
provincie, het hoogheemraadschap, 
Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat 
en de gemeente Zaanstad. Op dit 
moment vind ik het oorverdovend 
stil op het gebied van verbrakking in 
Zaanstad.

Skoon Skip
Om het broedseizoen voor de wei-
devogels niet al te veel te verstoren 
hebben we begin april Skoon Skip, 
oftewel een opruimochtend, gehou-
den. Met een groot aantal vrijwilligers 
hebben wij de slootjes langs de kant 
verlost van vooral landbouwplastics, 
� essen, oude sufplanken, matrassen, 
meubelstukken, tassen en touw. Elk 
jaar proberen we het Westzijderveld 
en het Guisveld een stukje schoner 
achter te laten. Een mooie gedachte.

Echt lepelblad heeft witte, geurige bloemen.

Tijdens de werkochtenden van OBW (Ongeschonden Behoud Westzij-
derveld), Staatsbosbeheer en Vogelwacht Zaanstreek kom ik soms een 
prachtig, vrij zeldzaam plantje tegen: echt lepelblad (Cochlearia o�  ci-
nalis  ). Lepelblad kan alleen gedijen als moerasplant in het licht brak 
water. Het is dus een indicator dat de bodem enigszins zout is. Voor 1932, 
dat is voor de afsluiting van de Zuiderzee, kwam het zoute water zo nu 
en dan in onze Westzaanse polder terecht. Door de jaren heen verzoet 
het oppervlaktewater nu geleidelijk. Nu is echt lepelblad tamelijk zeld-
zaam geworden. Het plantje staat nu op de Nederlandse Rode Lijst van 
zeldzame planten. Een extra reden om het open veld in goede staat te be-
houden, het is tenslotte Natura 2000- gebied. 
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Lepelblad: Westzaans kruid tegen 
scheurbuik?

Huttenbouw 
Westzaan 2018
De vergunningen voor Huttenbouw 
Westzaan zijn inmiddels aange-
vraagd en de voorbereidingen zijn al 
weer in volle gang. Het thema hou-
den we nog even geheim, maar we 
kunnen wel alvast verklappen dat 
het weer een spektakel gaat worden.
De inschrijving zal zijn op woens-
dag 27 juni om 19.00 uur in De Kwa-
ker. Om de organisatie extra werk 
te besparen, kan inschrijven net als 
vorig jaar, alleen met een inschrijf-
formulier plus betaling (liefst gepast) 
op de inschrijfavond!
In de tweede week van juni wor-
den de uitnodigingen en de bijbe-
horende inschrij� ormulieren op de 
Westzaanse scholen verspreid. Zit 
uw kind niet in Westzaan op school, 
stuur dan een mail naar huttenbouw-

dekwaker@gmail.com. Huttenbouw 
is voor in Westzaan wonende en/of 
in Westzaan naar school gaande kin-
deren van 6 t/m 12 (groep 8). De hut-
tenbouw zal dit jaar op 27, 28 en 29 
augustus zijn. Op 29 augustus gaat 
er dan bij goed weer na een knallend 
feest en leuke activiteiten weer in de 
hutten ‘geslapen’ worden.

Meer informatie volgt op onze 
facebook pagina: Huttenbouw 
Westzaan. Dus houd deze pagina 
in de gaten en blijf zo op de hoog-
te van de laatste huttenbouw-
nieuwtjes.

Huttenbouwgroeten namens 
de organisatie, Jeroen Zuidema




