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N A T U U R  I N  E N  O M  W E S T Z A A N  -  F R E D  E E R E N B E R G

De prachtige zeeaster houdt 
van brak water
Het was op 21 november met weer genieten bij de maandelijkse sessie 
rietharken in het Westzijderveld, georganiseerd door Staatsbosbeheer, 
de OBW (verenging Ongeschonden Behoud Westzijderveld) en de Zaanse 
Vogelwacht. Bij dit echte natuurevenement waren we deze keer met wel 
meer dan 36 vrijwilligers. Onder leiding van boswachter Jurrian Bouts-
ma werden de enthousiaste veldwerkers een stukje wijzer gemaakt in de 
wonderen van de natuur. Jurrian vertelde uitgebreid over de zeeaster, 
de plant die zo kenmerkend is voor de verbrakking van ons landschap. 

De zeeaster hoort bij de composietenfamilie.

De zoutminnende zeeaster (Tripolium 
vulgare) is, zoals de naam al verklapt, 
een echte soort van de kust. De kleur-
rijke plant is veelvuldig te vinden in 
het Westzijderveld. Daarmee is het 
een mooie indicator van brak water, 
net als het helaas sterk afgenomen 
lepelblad. Langs het Riettoppad 
waren de zeeasters tot in oktober 
nog goed te bewonderen. Ze zijn nu 
helaas al verdord. 
Na de jaren dertig van de vorige eeuw 
is het zoutgehalte in de Westzaanse 
polder geleidelijk afgenomen, of, 
anders gezegd, verzoet. Dat is geko-
men doordat de afsluitdijk werd aan-
gelegd en de Zuiderzee IJsselmeer 
werd. Er zijn nog wel hier en daar een 
paar verspreide gebieden waar hij 
groeit. Vooral op plekken waar nog 
diepliggend zout kwelwater te vin-
den is. Hier gedijt de zeester het beste 
(zie kaart). Zeeaster groeit vaak samen 
met zeekraal en andere zoutmin-
nende planten. In de bloeitijd vallen 
de planten extra op, zoals ruim een 
maand geleden nog te zien was.

Zeeaster, of zulte, is een plant uit de 
bekende asterfamilie. Het is een com-
posiet, wat wil zeggen dat de bloem 
eigenlijk bestaat uit een heleboel 
bloementjes samen. In het midden 
buisbloemen en langs de rand lint-
bloemen. De bloemen zijn meestal lila 
met soms een gele kern. Ze bloeien 
van juli tot september/oktober.  Er zijn 
ook planten, waarbij de blauwe  lint-
bloemen  ontbreken. Deze komen 
vooral voor op grond met een relatief 
hoog zoutgehalte. De zeeaster is een 
goede nectarplant. De voor een vlieg 
bijzonder mooie zulteboorvlieg leeft 

op de zeeaster. De rups van de aster-
monnik (een soort nachtvlinder) eet 
de planten op. Als de rups bovenin 
komt en van de bloemen begint te 
eten, wordt hij fel roze.
Na de bloei worden vruchten 
gevormd. De vrucht is een nootje dat 
twee weken kan blijven drijven. De 
zaden ontkiemen alleen als het zout-
gehalte van de bodem laag genoeg is, 
zoals in onze polder. Alleen dan kun-
nen ze water opnemen voor het in 
gang zetten van de kieming. Onder-
gronds vormen de planten aanvanke-
lijk een uitgebreid wortelstelsel met 
wortelstokken die later gedeeltelijk 
verrotten. Dit heeft tot gevolg dat 
planten die bij elkaar staan eigenlijk 
één plant of kloon vormen.

Boven: Zwam aan onze bekende kastanje-
boom op kruising Kerkbuurt-Raadhuisstraat. 
Het begin van het einde? 
Onder: De grote bruine parasolzwam, zeer 
groot van afmeting.

Boven: Verspreidingskaart van de zeeaster.
Onder: Boswachter Jurrian Boutsma.
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in om zoveel mogelijk mensen uit te 
nodigen voor verschillende events 
en bijeenkomsten. Dan kunnen zij 
met eigen ogen zien hoe prachtig 
dit gebouw is en welke mogelijkhe-
den het biedt voor allerlei vormen 
van samenkomen.’ 

Het gebouw, dat bestaat uit een 
aantal zalen van verschillende 
grootte, leent zich voor vergade-
ringen, lezingen, concerten en 
kleine theateroptredens, yoga en 
bezinningsbijeenkomsten, huwe-
lijksvoltrekkingen, opbaringen en 
uitvaartplechtigheden. Joke Smit: 
‘Het doet recht aan mensen die 
zich willen ontspannen, verbin-
den, zich willen laten vermaken 

én die gekend en gehoord willen 
worden.’Smit roept alle Westzaners 
dan ook op vooral eens een kijkje te 
komen nemen op een van de geor-
ganiseerde bijeenkomsten en events 
voor de komende tijd. De evenemen-
tenkalender zal voor 2022 verder 
uitgewerkt worden, zodat er voor 
iedereen, jong en oud, een leuke 
gelegenheid en aanleiding is om een 
keertje langs te komen. En, mocht je 
zelf iets willen organiseren dat past 
binnen de bovengenoemde activitei-
ten van ’t Reght Huys (denk aan een 
vergadering, lezing, tentoonstelling 
of intiem optreden), kun je de locatie 
zelf ook voor een dag(deel) huren. 
Kijk voor alle mogelijkheden op de 
vernieuwde website www.reghthuys-
westzaan.nl. 

CROWDFUNDING
is een vorm van 
� nanciering waar-
bij een beroep 
wordt gedaan op 
de ‘crowd’ oftewel 
het publiek om een kredietbehoefte 
ingevuld te krijgen. In dit geval doet ’t 
Reght Huys een beroep op alle West-
zaners en Westzaanse bedrijven om 
geld te doneren voor het aankomend 
groot onderhoud. Het komende jaar 
zal er elke maand in De Wessaner 
een update gegeven worden van 
deze crowdfunding, inclusief een 
QR-code waarmee je direct online 
op de crowdfundingspagina komt 
van  ’t Reght Huys. (Zie ook hierbo-
ven: scan de QR-code met de camera 
van je mobiele telefoon of tablet 
en kom direct op de pagina waar je

 kunt doneren). Daarnaast zullen er 
diverse events en bijeenkomsten  
worden georganiseerd om verschil-
lende groepen in de Westzaanse 
gemeenschap te activeren. Wil jij 
meer weten over de acties of over de 
crowdfunding van het ’t Reght Huys? 
Bel dan met 06-2953 7739 (Joke 
Smit, bestuursvoorzitter) of mail 
naar info@reghthuyswestzaan.nl. 

HET EVENEMENT OP 17 DECEMBER
dat eerder aangekondigd is, komt 
door de coronamaatregelen helaas 
te vervallen. Wil je op de hoogte 
blijven van het evenementenpro-
gramma en/of wisselingen daarin 
vanwege corona, volg ons dan op 
Facebook (Reghthuys 
Westzaan).

2166550- De Wessaner - December 2021.indd   5 13-12-21   10:02




