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Ratelaars, klaplopers vermomd als
onschuldige leeuwenbekjes
Ik heb het idee dat er in het algemeen in Westzaan en omstreken wat
minder intensief en vooral later gemaaid wordt dan in voorgaande jaren. De bermen zijn nog nooit zo mooi geweest! Elke dag zie ik wel wat
nieuws bloeien langs het Riettoppad, zoals onlangs gevlekte rietorchissen en bijenorchissen.
Het is een verrassend gezicht om
langs de Omgelegde Guisweg de talrijke jonge en oudere grauwe ganzen
te zien waggelen en gulzig foerageren. Het gras wordt tot de laatste
millimeter afgegraasd. Echter sommige stukken, het lijken wel grillig
gekleurde eilandjes, laten de ganzen
pertinent links liggen. Waarom vraag

ik me af? Je ziet daar duidelijk één
plantensoort het talud overheersen:
de ratelaar. De ratelaar (Rhinanthus)
groeit het gemakkelijkst op wat zure,
natte en niet al te voedselrijke, arme
grond. Het talud van de omgelegde
Guisweg is zanderig en veelal niet
te droog; in de groeiperiode. Ideaal
voor deze kleurrijke plant. Wanneer

de ratelaars in de nazomer
zijn uitgebloeid, maken de
zaden binnen de verdroogde
kelkbladen bij beweging een
rammelend geluid, vandaar de
toepasselijke naam. De ratelaar handhaaft zich het beste
als er gemaaid wordt nadat
de zaden gerijpt zijn. Door na
het maaien het maaisel nog
enkele dagen te laten liggen,
kunnen de zaden goed rijpen
en zich nog beter verspreiden.
Als het maaisel dan op een
andere plek wordt uitgereden,
kan ratelaar ook elders goed
tot ontwikkeling komen.
Zowel de kleine als de grote
ratelaar is een beetje giftig en daarom lusten de grauwe ganzen deze
planten in het geheel niet. Ze bevatten aucubine, een glycoside dat de
plant een vieze, bittere smaak geeft.
Ook het vee mijdt de plant, omdat hij
het maag-darmkanaal irriteert. Veeboeren zien de ratelaar dan ook niet
graag in de wei. De ratelaar is namelijk een echte klaploper, die met zijn
wortels vergroeid is met omringende
planten waar hij voedingsstoﬀen uit
kan opzuigen. Zo vult hij het tekort
aan voedingstoﬀen aan. Het is een
halfparasiet.
De riet- en bijenorchissen proﬁteren
mee van de schrale, zanderige, wat
arme voedingsbodem van de Omgelegde Guisweg. Je ziet dan ook op de
foto dat dat de orchideeën gebroederlijk naast de klaploper ratelaar
kunnen overleven. Door zijn parasi-

Ratelaar en rietorchis.

Eerste vergadering Dorpscontact nieuwe stijl
De herstart van Dorpscontact kan getypeerd worden als open, gezellig, saamhorig en informatief. De
opkomst was groot. Er waren geïnteresseerden uit zowel Westzaan als uit Nauerna, wat wij als nieuw bestuur bijzonder op prijs hebben gesteld.
We zijn gestart met koﬃe en thee
en twee zelfgemaakte appeltaarten,
waarop door de aanwezigen zeer
positief werd gereageerd. Voor de
volgende vergadering maken we drie
appeltaarten en we rekenen erop dat
veel Westzaners deze willen komen
proeven en daarna de vergadering
zullen bijwonen. We zijn van plan hier
een traditie van te maken, dus we
rekenen op zeer veel appeltaarten in
de toekomst.
De sprekers van de eerste vergadering
waren Astrid van der Meer van Koken,
Eten & Daten, Hans Lalk van Belangengroep Nauerna en Eric Nijman van

de Penitentiaire Inrichting. Karin Kruijver heeft verteld over het opgeknapte
Reghthuys en de opening op 4 september om 16.00 uur. Edith van Rossum en
Judith van der Meer van het buurtcomité Westzanerwerf hebben verteld over
het dorpsfeest Fiesta del Sol ‘Zuid ontmoet Noord’ dat ze samen met De Bun
hebben georganiseerd. En omdat het
thema naast ‘zomer’ ook ‘verbinden’ is,
sluit dit prachtig aan op Dorpscontact
nieuwe stijl. We willen ook graag alle
bewoners van Westzaan, de bewoners
van Nauerna en het bedrijfsleven in en
rond Westzaan verbinden. Dit initiatief
en de activiteit worden ook startpunt

voor samenwerking in de wijk, gezien
en ondersteund vanuit de gemeente
Zaanstad.
We hebben de Historische Vereniging
en het 4 Mei-comité uitgenodigd om
te praten over een oorlogsmonument
in Westzaan en de waarde hiervan voor
het dorp. De meningen waren verdeeld, maar het onderwerp is zeker wel
bespreekbaar en interessant. Dit wordt
vervolgd omdat de mensen van de Historische Vereniging niet aanwezig konden zijn.
Nadat voorzitter Jerry Jahn het oﬃciële
gedeelte van de vergadering had gesloten, was er voor iedereen nog een hapje

Ratelaar langs de
Omgelegde Guisweg.

taire gedrag houdt de ratelaar de al
te weelderige groei van grassen in
toom, waardoor de rietorchis en bijenorchis wat meer kans krijgen zich
te ontwikkelen. Zo helpt een klaploper uiteindelijk toch een beetje
mee aan het onderhoud van het
Westzijderveld.
Het blad van ratelaar heeft een grof
gezaagde rand en heel nadrukkelijke,
evenwijdige nerven en een vierkante
steel. In mei gloren de eerste helder
geel gekeurde bloemetjes. De ratelaar is tenslotte familie van de helmkruidfamilie (brem). Om de gele kleur
van de bloemen heten de ratelaars op
Walcheren kanarietjes, in Aalsmeer
vinkies en worden ze hier en daar in
Vlaanderen gele portemonneetjes
genoemd. De ratelaar heet tamelijk
zeldzaam te zijn, maar zoals zo vaak,
als je er eenmaal oog voor hebt, lijken
ze wel overal te staan.

en een drankje, verzorgd door onze
gastvrouw Thea. Hier zijn nog allerlei
leuke contacten gelegd en nieuwe
ideeën met elkaar besproken. Het was
al met al een zeer geslaagde avond en
wij rekenen erop dat er vele van dit
soort vergaderavonden zullen volgen.
We hebben besloten elke maand te
vergaderen om de continuïteit erin te
houden. De ene maand op een maandag en de andere maand op een dinsdag, zodat iedereen de gelegenheid
krijgt aanwezig te zijn. We vragen u
bij ons aan te schuiven als u interesse
heeft in wat er zich in Westzaan voordoet, maar u mag ook voor de gezelligheid komen!
Graag nodigen wij iedereen uit om
zijn of haar emailadres aan ons door te
Vervolg zie pagina 7 >>
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