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DE ZULTE OF ZEEASTER LANGS DE GROTE RIVIEREN  
 
De Zulte of Zeeaster (Aster Tripolium L) zal een ieder die in de zomer- 
maanden onze kustgebieden bezoekt, welbekend zijn. Het is een plant die  
voornamelijk op schorren, slikken en kwelders voorkomt. 
Door de toenemende verzilting van het Rijnwater blijken er echter reeds  
op tal van plaatsen ver in het binnenland geschikte omstandigheden voor  
de Zulte te ontstaan te zijn. 
Vooral in de uiterwaarden van de Waal komt deze plant de laatste jaren 
in toenemende mate voor......  

(Uit "De Levende Natuur" van maart 1973) 
 
"Plantengemeenschappen in Nederland" van Dr. V. Westhoff en A.J. den Held  
zegt over de Zeeastergemeenschap (Asteretea tripolii) het volgende:  
Voorkomen: 
Op regelmatige overspoelde klei- en zandgronden in het supra-litoraal  
(zich uitstrekkende van de gemiddelde hoogwaterlijn tot de stormvloed- 
zone), schorren, kwelders en achterduinse strandvlakten. 
Plaatselijk ook achter de kustlijn en in het binnenland van Europa,  
daar waar de bodem zout is. 

"Geillustreerde Flora van Nederland" van E. Heimans, H.W. Heinsius en  
Jac. P. Thijsse zegt het volgende: 
"op zouthoudende grond. Veel op schorren en langs riviermonden en  
"kanalen met sterk brak water". 

"Flora van Nederland" van Heukels en van Ooststroom geeft de volgende  
omschrijving: 
"Op slikken, schorren en zilte, vochtige terreinen langs de zeekant alg.  
"verder in het brakke deel van H (Haf-district omvattende Zeeland,  
"Zuid-Holland, Noord-Holland, de Wadden, Groningen en Friesland) en langs  
"de brakke benedenrivieren in rietlanden en langs waterkanten; vroeger  
"ook op zilt terrein bij Weerselo (Ov.). Verder aangevoerd (Vooral op  
"opgespoten grond), maar dan niet lang stand houdend." 
 
Niet alleen langs de Rijn en de Waal wordt de Zeeaster gevonden maar  
ook langs de IJssel en de Maas. 
Een veeg teken. Vooral ook omdat de Zeeaster in de uiterwaarden van de Waal  
de laatste jaren in toenemende mate voorkomt. 
En dan te denken dat een groot deel van Nederland zijn drinkwater betrekt  
uit Rijn en Maas. Toch een raar idee dat het aantal vindplaatsen van Zeeasters  
nauw samenhangt met de smaakgrens van het water. Een mooi voorbeeld van een  
plant die zich aanpast aan het milieu en toch is er niemand die dit prettig  
vindt. Door ons toedoen is dat mogelijk en we merken het dagelijks wanneer  
we een slok water uit de kraan nemen. Laten we hopen dat op internationaal  
niveau iets gedaan wordt aan, klinkt raar, de uitbreiding van de Zeeaster.  
Verdwijnt de Zeeaster uit de uiterwaarden, dan zal de smaak van ons drink- 
water aanzienlijk beter zijn. 
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GIRONUMMER VAN ONZE VERENIGING IS 2573795  
Dit voor die leden rn donateurs die hun contributie  
of donatie over willen maken, maar het gironummer  
kwijt zijn. 
U weet het: lidmaatschap ƒ 6,-- 

donatie        2,50 (min) 
jeugdleden    3,50 




