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Van de bestuurstafel.
 
Toch weer later dan we gedacht, gehoopt en beloofd hadden ligt hier dan toch weer de nieuwe en vernieuwde Varen-
Varia voor u. Zoals ik eerder in een mailbrief schreef zijn de oude drukker en wij uit elkaar gegroeid en moesten we
op zoek naar een nieuwe. EN die hebben we gevonden zoals u ziet. Voor nagenoeg dezelfde kosten in full color en
tegelijk in een nieuwe lay-out.
We zijn er trots op dat onder de verantwoordelijkheid van onze nieuwe redacteur Maarten Japink dit product tot
stand is gekomen. Hij heeft door deze vernieuwingen veel voor zijn kiezen gekregen, maar is met succes geslaagd.
Dit nummer is gelijk een bijzonder nummer omdat het zo goed als geheel in beslag wordt genomen door één artikel
van Piet Bremer over de ontwikkelingen van de varens in Nederland in het bijzonder in de Noordoostpolder m.n. het
Kuinderbos. Het artikel is een samenvatting en vereenvoudiging van het boek in het Engels dat hij als dissertatie heeft
geschreven en dat u verleden jaar ter gelegenheid van ons 20 jarig jubileum kreeg toegestuurd. We bedanken Piet
Bremer daarom hartelijk dat hij deze samenvatting voor VV heeft willen maken.
Verleden jaar zijn helaas maar twee nummers van VV uitgekomen terwijl u recht heeft op drie nummers. Daarvoor
onze excuses. We gaan echt proberen dat aantal dit jaar wel te halen, al blijft voldoende copij altijd weer een probleem.
Schrijft u mee over uw belevenissen met varens!!!
 
De driedaagse excursie naar Duitsland met dertien man en vrouw was een groot succes en smaakt naar veel meer.
Voor volgend jaar wordt een tocht langs varentuinen en kwekerijen in Engeland voorbereid. Langer en daardoor ook
duurder maar hoogst interessant. Wilt u mee, mail dan maar Ben van Wierst onze secretaris om alvast een optie te
nemen.
 
De komende jaren kunnen we niet in de ons zo vertrouwde omgeving van de Hortus in Leiden vergaderen omdat daar
grootscheepse renovatie en nieuwbouwplannen worden uitgevoerd. Voor de komende vergaderingen hebben we al
alternatieven, maar weet u een interessante locatie waar we om niet of een klein prijsje terecht kunnen, meldt ons
dat dan.
 
De weblog draait op volle toeren en doet verlangen naar een echte website. Daar wordt hard aan gewerkt maar heeft
toch wel heel wat voeten in de aarden. Een webredactie heeft zijn eerste vergadering gehad en de taken verdeeld om
zowel aan techniek, de vormgeving als de inhoudelijke teksten te werken.
 
Nog twee bijeenkomsten te gaan dit jaar: één bij de tuin van Mario in België op 29 augustus en de najaarsbijeenkomst
op 17 oktober bij de Hortus in Utrecht.
Ik hoop u op beide bijeenkomsten weer te ontmoeten.
 
Harry Roskam, voorzitter
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Dit artikel betreft een vertaling van hoofdstuk 2 uit het proefschrift "The colonisation of a former sea-
floor by ferns" van Piet Bremer. Het gaat over de huidige verspreiding van varens in Nederland, de
biotopen waarin ze kunnen worden gevonden en de ontwikkelingen die in aantallen (trends) zijn
opgetreden.
 
This article is the translation of the second chapter of the thesis "The colonisation of a former sea-floor
by ferns" by Piet Bremer, 2008. It handles about the present distribution of ferns in the Netherlands,
habitats where they can be found and the trends in numbers which have occurred.
 
Dieser Artikel ist eine Übersetzung von Kapitel 2 der Dissertation "The colonisation of a former sea-
floor by ferns", von Piet Bremer, 2008. Es geht um die Aktuelle Verbreitung von Farnen in den Nieder
landen, der Lebensräume, in denen sie vorgefunden werden und die Trends in zahlenmäßige Entwick
lung (Trends).
 
Tekst: Piet Bremer

Inleiding
 
In Nederland wordt al vele decennia onderzoek gedaan
naar de verspreiding van plantensoorten. Dit onderzoek
begon ooit op het Rijksherbarium en wordt nu uitgevoerd
door FLORON. Met de oprichting van FLORON in 1988
werd het verspreidingsonderzoek in ons land intensiever.
FLORON heeft een coördinerende rol naar vrijwilligers
toe om floristische gegevens te verzamelen, die opgesla-
gen worden in Florbase (Groen & Slikke 2000). (FLOR-
BASE is een grote database met verspreidingsgegevens
van wilde planten die verzameld zijn door provincies,
vrijwilligers, natuurorganisaties en instituten en die be-
heerd wordt door FLORON.) Data zijn sinds 1988 conse-
quent verzameld per kilometerhok, waaronder ook de
data van de varens (Pteropsida).

Daarnaast hebben ook provincies een belangrijke rol
gespeeld bij het verzamelen van floragegevens. Zij doen
dit op een fijnschaliger manier waarbij van een groot
aantal soorten de vindplaatsen precies op veldkaarten
(schaal 1:5.000) worden getekend (IAWM 1998). In dit
verhaal is vooral gebruik gemaakt van de nauwkeurige
data van de provincie Overijssel.

In de Nederlandse flora wordt bij elke soort het biotoop
aangegeven, maar dat is nooit gebaseerd geweest op het
systematisch verzamelen van data door floristen (bijv.
van der Meijden 2005). Dat is wel gebeurd bij karteringen
die uitgevoerd zijn door provincies, waarbij een eigen
habitattypensysteem is ontwikkeld (de zogenaamde IPI's
= Interprovinciale Inventarisatie-eenheden). In de atlas
van de Drentse flora is veel informatie te vinden over de
door soorten gebruikte habitats (WFD 1999) terwijl
voorbeelden uit Overijssel te vinden zijn in dit hoofdstuk.

Binnen FLORBASE is het mogelijk om perioden te ver-
gelijken, nadat gecorrigeerd is voor een effect van onder-
zoeksinspanning (Tamis 2005). Gedetailleerde studies
naar populatietrends die betrekking hebben op varens
zijn echter schaars. Binnen de varens hebben tijdreeksen
vooral betrekking op muurbewonende varens (Maes &
Bakker 2002) en de Flevolandse bossen. Hier worden de
bekende trends op een rij gezet en in verband gebracht
met veranderingen in habitats (bijv. door verdroging of
luchtverontreiniging).

De verspreiding, habitatvoorkeur en trends
bij varens in Nederland, paardenstaarten
niet meegerekend  
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In andere landen zijn uitgebreide studies uitgevoerd naar
verspreiding en habitatvoorkeur. Bij Page (1982) is veel
informatie te vinden voor de situatie in het Verenigd
Koninkrijk, bij Bennert (1999) over de Rode Lijst soorten
in Duitsland. In beide landen ontbreekt een landelijke
monitoring wat betekent dat beide hier genoemde publi-
caties weinig aandacht besteden aan veranderingen in
populaties.

In de periode 1950-2000, verschenen er in Nederland 170
publicaties (artikelen, verhalen, boeken) over varens. De
meeste studies werden uitgevoerd door amateurs, en
sommige door onderzoekers verbonden aan Nederlandse
universiteiten (bijv. Segal 1962, Meinders-Groenveld &
Segal 1967, Segal 1969, den Ouden 2000). In het voorlig-
gende verhaal is rekening gehouden met de inhoud van
al deze studies.
 

De verspreiding van varens

Figuur 1, die gebaseerd is op gegevens uit het door FLO-
RON beheerde Florbase bestand, laat het aantal varen-
soorten per uurhok (5 x 5 km raster) in Nederland zien.
Gebieden die arm zijn aan varensoorten vinden we in de
klei- en veengebieden in het holocene deel van Nederland,
met veel polders, waar het landbouwkundig grondge-
bruik intensief is en waar geschikt leefgebied (muren,
bossen e.d.) weinig voorkomt. In het hoger gelegen deel
van ons land, veelal met zandige bodem, komen per

uurhok 10-14 varensoorten voor. Uurhokken met meer
dan 14 varensoorten komen voor in het oostelijk deel van
Overijssel, het Kuinderbos en in sommige steden (bijv.
Amsterdam, Haarlem) en Zuid-Limburg. Het hoogste
aantal soorten in een uurhok werd vastgesteld in het
Kuinderbos.

Figuur 2 geeft het aantal kalkminnende varens per uur-
hok weer. Deze kalkminnende soorten komen geconcen-
treerd voor in steden, met een maximum per uurhok
binnen Amsterdam en in het Kuinderbos. Kalkminnende
varens worden hier gevonden in de voegen van gracht-
muren (tussen de gebakken stenen of basalt stenen), maar
een aantal werd ook op de bosbodem gevonden en op
greppelkanten.
 

De vestiging van nieuwe soorten voor
Nederland

Figuur 3 (op pagina 7) geeft het aantal varensoorten weer
dat van ons land bekend is per decennium voor de peri-
ode 1930-2000 (zie ook tabel 1, volgende pagina). Het
aantal soorten nam toe omstreeks 1980, nadat diverse
voorheen niet uit ons land bekende soorten waren gevon-
den in de bossen van Flevoland, vooral in het Kuinderbos.
Groene streepvaren (Asplenium viride) en de Lansvaren
(Polystichum lonchitis) werden op greppelkanten gevon-
den op het zeer fijne, schelprijke, en daarmee kalkhou-
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dende Blokzijlland (Bremer 1981), terwijl de Zachte
naaldvaren (Polystichum setiferum) en Geschubde man-
netjesvaren (Dryopteris affinis) herontdekt werden voor
ons land na een lange periode waaruit ze niet meer bekend
waren (Bremer 1980, Bremer 1988a, Bremer & Koopman
1994, Bremer 1995).

Sinds 1980 is er ook meer aandacht voor varens die op
grachtmuren, maar ook andere muren, voorkomen in
onze grote steden, vooral die van West-Nederland. In
1988 werd de Forez-streepvaren (Asplenium
foreziense) ontdekt langs een kanaal in het zuiden van
ons land (Nieuwkoop & Spronk 1989). De Genaalde
streepvaren (Asplenium fontanum) werd gevonden op
een grachtmuur met basaltstenen in het havengebied van
Amsterdam, op ca. 600 kilometer vanaf haar versprei-
dingsgebied in Zuid-Duitsland en Frankrijk (Denters
1990a), maar de soort wist zich hier niet te handhaven
omdat de groeiplaats werd vernietigd. Er zijn geen nieu-
we plekken herontdekt.

De Zachte stekelvaren (Dryopteris expansa) kan heel
goed jarenlang over het hoofd zijn gezien. In 1988 werd
het door de Belgische varenspecialist, R. Viane, in Dren-
the ontdekt op de Havelterberg in een jong bos op keileem
(Hovenkamp et al. 1990).

De Noordse streepvaren (Asplenium septentrionale)
werd in 1990 gevonden op een grachtmuur aan de rand
van Zwolle, maar verdween hier door droogte (Knotters
& Bremer 1991). Een nieuwe locatie werd in 2000 vast-
gesteld, eveneens op een grachtmuur, maar nu in Rotter-
dam (Andeweg et al. 2001).

Vierbladvaren (Marsilea quadrifolia) werd voor het
eerst in ons land waargenomen op een slikkige oever langs
de Waal, op 190 km vanaf de dichtstbijzijnde groeiplaats.
Planten werden gevonden in de Slijkgroen-gemeenschap
(Eleocharito acicularis-Limoselletum), welke de pio-
niersvegetatie is van matig voedselrijke kleioevers, die in

de loop van de zomer opdrogen. De locatie was op een
plek waar voorheen klei was gewonnen voor de steenin-
dustrie (Drok & Weeda 1999). Het oppervlak met Slijk-
groen-gemeenschap neemt in het rivierengebied gestaag
toe vanwege de omvorming van honderden hectare
boerenland in natte natuurgebieden. Hiermee neemt ook
de kans toe dat elders de Vierbladvaren gaat verschijnen.
De soort is gevoelig voor vorst. De zachte winters van de
afgelopen 15 jaar kunnen één van de factoren zijn die
verklaart waarom de soort zich in ons land heeft geves-
tigd.

 
 

De meeste belangrijke habitats
 
Van de 39 Nederlandse varensoorten zijn 23 soorten
waargenomen op muren. Vijf soorten, waaronder de
Muurvaren (Asplenium ruta-muraria) en Schubvaren
(Asplenium ceterach) worden enkel op muren gevonden
(zijn daar dus nooit buiten gevonden!), andere soorten
zijn minder trouw aan dit biotoop (tabel 2, volgende pa-
gina). Muurvarens hebben de afgelopen 15 jaar veel
aandacht gekregen (Denters 1990b, Maes & Bakker
2002). In verschillende grote steden, zoals Amsterdam,
Haarlem, Rotterdam en Utrecht hebben amateurs en
beroepsmensen de muurvarens in kaart gebracht (e.g.
Andeweg 1994, Douwes et al. 1999).

In de meeste steden worden zeldzame soorten varens
gevonden, soms met grote aantallen. Amsterdam her-
bergt de grootste aantallen van bijzondere varensoorten.
In de periode 1980-2000 werden hier 18 varensoorten
gevonden, waaronder de Schubvaren, Groene streepva-
ren en de Blaasvaren (Cystopteris fragilis) (Denters 1990-
b) (tabel 3, op pagina 9). In het begin van de twintigste
eeuw kwam de Zwartsteel (Asplenium adiantum-
nigrum) in ons land vooral op de grond voor. Gedurende
deze eeuw verdween deze soort vrijwel van haar terres-
trische groeiplaatsen. Dit verlies is echter gecompenseerd
door vondsten op oude muren, met name in het westen
van Nederland (Denters 1997).

Zevenentwintig varensoorten groeien geheel of deels in
bossen. We vinden deze soorten vooral op de hoger gele-
gen, pleistocene zandgronden, die over het algemeen
sterk verzuurd zijn en waar weinig varensoorten voorko-
men. De Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata) is de
meest algemene soort in deze droge bossen. Waar de
bossen een lemiger ondergrond hebben, en in het zuiden
van ons land, kunnen de Stijve naaldvaren (Polystichum
aculeatum) en Geschubde mannetjesvaren worden aan-
getroffen.

De jonge bossen in Flevoland, aangeplant op een voor-
malige zeebodem, zijn rijk aan varensoorten. De ontwik-
kelingen zijn hier in een aantal bossen gevolgd. In het
Kuinderbos begon het onderzoek in 1977, bij Lelystad iets
later, in 1980 (Bremer 1988b, Smit 1989). Middels uitge-
breide demografische studies en analyses was het moge-
lijk de kolonisatie van voor 1977 goed te reconstrueren
(zie in hoofdstuk 3 van het proefschrift).
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Figuur 4

In Overijssel wordt sinds 1989 de verspreiding van meer
dan 600 plantensoorten, waaronder 15 varensoorten,
gekarteerd op 50 meter secties (lijnstukken van 50 x 2-4
meter). Deze kartering vond plaats binnen het kilometer-
hok, de 1 x 1 km rasters zoals die te vinden zijn op topo-
grafische kaarten, waarbij per hok ten minste 100 secties
werden bezocht betreffende alle in het hok aanwezig bi-
otopen.

Tabel 4, op de volgende pagina, geeft voor zes algemene
varensoorten een overzicht over de verschillende bioto-
pen. Deze soorten hebben alle een voorkeur voor één of
meerdere biotopen. Dubbelloof (Blechnum spicant)
heeft een voorkeur voor greppelkanten (meestal bescha-
duwd). De meeste klonen van de Adelaarsvaren (Pteridi-
um aquilinum) worden gevonden in loofbos, maar klo-
nen kunnen ook in naaldbos voorkomen. De Gewone
eikvaren (Polypodium vulgare) bereikt haar optimum in
houtwallen, zowel binnen bossen als aan bosranden. De
verspreiding van de Wijfjesvaren (Athyrium filix-
femina) in Twente komt deels overeen met de versprei-
ding van beken. In de Kop van Overijssel komt de soort
vooral in laagveenmoeras voor en langs sloten. In het
zuidoostelijk deel van de provincie komt de soorten in
allerlei natte biotopen voor, vooral langs greppels in
voormalige natte heidegebied of in natte, voedselrijke
bossen (figuur 4, op deze pagina).
 
 

Vegetatie

Vanaf 1985 is de vegetatie in Nederland gedetailleerd
onderzocht, waarbij 226 plantengemeenschappen (asso-
ciaties) werden onderscheiden (e.g. Schaminée et al.
1995a,b, Schaminée et al. 1996, Stortelder et al. 1999).
Veertien varensoorten zijn kensoorten (diagnostische
soorten) voor één of meer van deze gemeenschappen
(tabel 2).

De Steenbreekvaren (Asplenium trichomanes) en Muur-
varen kenmerken de aan muren gebonden Tongvaren-
associatie (Filici-Saginetum).
De associatie van Maanvaren en Vleugeltjesbloem 
(Botrychio-Polygaletum) betreft een heischraal grasland
dat voorkomt op kalkrijke grond in de duinen en waarin
de Maanvaren (Botrychium lunaria) als kensoort voor-
komt.
De Moerasvaren (Thelypteris palustris) is een diagnosti-
sche soort voor Elzenbroekbos (Thelypterido-Alnetum)
en een subassociatie van het Rietland (Typho-Phragmi-
tetum thelypteridetosum).
De Kleine kroosvaren (Azolla filiculoides) komt voor in
de associatie van Bultkroos en Wortelloos kroos (Wolffi-
o-Lemnetum gibbae), waar het enkele centimeters dikke
matten kan vormen waarmee het dichtvriezen van sloten
in de winter wordt voorkomen (Schaminée et al. 1995b).
 
In de vegetatie-databank, waaruit 10.000 vegetatieopna-
men waren geselecteerd voor de beschrijving van 226
plantengemeenschappen, bleken varens aanwezig in 75
plantengemeenschappen. In bijna al deze gemeenschap-
pen is de kans om een varen te vinden groter dan 1%. In

zowel de Tongvaren-associatie als de Steenbreekvaren-
associatie (Asplenietum ruto-murario-trichomanes)
komen 14 verschillende soorten varens voor (uitgaande
van de onderzochte proefvakken). In sommige bosge-
meenschappen komen vijf of soms zelfs meer varensoor-
ten voor, waarbij het Wintereiken-Beukenbos (Fago-
Quercetum) het rijkst is aan varensoorten (o.a. met de
Adelaarsvaren).

Sommige soorten zijn aan één gemeenschap gebonden.
De Schubvaren bijvoorbeeld komt alleen voor in de
Steenbreekvaren-associatie. Voor de meeste soorten
geldt dat ze een optimum hebben in één gemeenschap
maar dat ze ook wel in andere gemeenschappen kunnen
voorkomen. De Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas)
heeft haar optimum in het Eiken-Haagbeukenbos
(Stellario-Carpinetum), maar is ook gevonden in 23 an-
dere plantengemeenschappen, vooral in bosgemeen-
schappen.

De Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana) en
Brede stekelvaren hebben de breedste verspreiding.
Beide zijn gevonden in meer dan 30 gemeenschappen en
ze zijn soms diagnostisch voor het onderscheid van sub-
associaties. Recent is de Stippelvaren-associatie (Luzulo
luzuloides-Thelypteridetum limbospermae) gevonden
op verspreide plekken in ons land. De gemeenschap komt
vooral op greppelkanten voor, aan bosranden of langs
wegen, vaak met naaldhout in de boomlaag, op voorma-
lige heidegrond. Naast het vegetatievormend of frequent
optreden van de Stippelvaren (Oreopteris limbosperma)-
 komt Dubbelloof hier vaak voor (een artikel hierover
wordt voorbereid).
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Veranderingen in populaties
 
Verlies aan leefgebied
Vernietiging van leefgebied heeft in eerste instantie een
belangrijke rol gespeeld bij de achteruitgang van varens
in Nederland (Weeda 1985). De afsluiting van de Zuider-
zee door de afsluitdijk in 1932 en de afsluiting van de
Lauwerszee in 1969 betekende het verlies van een zout-
minnende flora. Daarentegen konden soorten van het
zoete habitat de kwelders en dijken koloniseren en hier-
onder waren ook diverse varensoorten zoals de Gebogen
driehoeksvaren (Gymnocarpium dryopteris) en Manne-
tjesvaren.

94,2% van de Nederlandse hoogvenen is vernietigd,
waarbij tegelijkertijd een kenmerkend habitat voor ver-
schillende plant- en diersoorten verloren ging, maar
zonder effect op de varenflora, omdat varens in goed
ontwikkeld hoogveen niet voorkomen.

Restauratie van muren en grachtmuren heeft een sterk
negatief effect gehad op muurbewonende varens en nog
steeds gebeurt het dat groeiplaatsen met varens, soms
zelfs beschermde varensoorten, verdwijnen. Een voor-
beeld hiervan is de sloop van een sluismuur bij Kamper-
zeedijk waarbij één van de weinige groeiplaatsen van de
Steenbreekvaren in Overijssel verloren ging.

Verzuring en vermesting
Tot in het begin van de jaren tachtig was sprake van een
hoge SO2 depositie in Nederland, welke een negatief ef-
fect had op allerlei groepen planten. Door SO2 verzuur-
den vennen met vergaande gevolgen voor de sier- en
kiezelalgen (bijv. Roelofs 1986). De vestiging en groei van
veel korstmossen, zowel op de grond groeiende soorten
als op bomen groeiende soorten, werd geremd door SO2
(Barkman 1958, de Wit 1976).

In de groep van blad- en levermossen veroorzaakte SO2
dat veel soorten geen sporenkapsels meer vormden (dus
steriel waren) en/of planten klein bleven. Het opvallende
herstel van de epifytische blad- en levermossen loopt dan
ook parallel aan de afname van de SO2 concentratie in de
lucht.

Van Dam et al. (1986) vonden een sterke inverse correla-
tie tussen de afname in soortverspreiding en het SO2-95
percentiel bij 10 soorten vaatplanten, waaronder de Ge-
wone eikvaren. Het percentage herstel was hier gedefini-
eerd als het percentage 5 x 5 km uurhokken waar de soort
aanwezig was in de periode 1950-1980 vergeleken met de
aanwezigheid in deze hokken voor 1950. Dubbelloof is de
afgelopen 50 jaar ook sterk afgenomen (volgens tabel 1
zelfs 63%), zeer waarschijnlijk ook door de hoge SO2
waarden. Er zijn geen experimentele studies geweest om
dit te staven.

Intensieve landbouw en groei binnen veeteeltbedrijven,
en de hieraan gekoppelde omschakeling van vaste mest
naar drijfmest, betekende dat de concentratie ammoniak
in de lucht sterk toenam na 1960. Pas omstreeks 1980
werd dit probleem herkend (Berendse & Aerts 1984, van

der Knaap 1984). Halfnatuurlijke biotopen ondervinden
de gevolgen van hoge deposities van stikstof, en dat geldt
vooral voor gemeenschappen van de van nature stikstof-
arme bodems, zoals natte heide, hoogveen en blauwgras-
land. Dit is het vermestend effect van stikstof. De omzet-
ting van ammonium in de bodem naar nitraat (nitrifica-
tie) heeft bijgedragen aan de verzuring van de bodems
(van Breemen et al. 1982). Bossen op zandige bodems
worden sterk beïnvloed door beide processen. Soms
worden pH-waarden van onder de 3,0 gemeten in de
bovenste laag van de bodem. Dirkse (1998) stelde een
toename van de Smalle stekelvaren vast. In opstanden
van de Grove den (Pinus sylvestris) werd een positieve
correlatie gevonden tussen de verandering in bedekking
van Smalle stekelvaren tussen 1984 en 1993 en de NH3
concentratie in de lucht. Boxman et al. (1998) konden
experimenteel aantonen dat de Brede stekelvaren eigen-
lijk een nitrofiele soort is, die juist afnam nadat de stikstof
input in een opstand van Grove den kunstmatig werd
beëindigd.

Een landelijk vegetatiemeetnet werd opgezet in 1999,
waarbij alle provincies (Limburg uitgezonderd), CBS en
VROM samenwerkten met het doel de effecten van ver-
mesting, verzuring en verdroging te meten. Sinds 1999
vinden metingen plaats in bijna 10.000 proefvakken.

Bij de vergelijking van data uit de eerste en tweede ronde
bleek de Brede stekelvaren toe te nemen, maar bij de
Smalle stekelvaren werd een tegenovergesteld effect
waargenomen (van Duuren et al. 2007). De Mannetjes-
varen nam ook significant toe.

De Maanvaren verdween langs het Kanaal Almelo-
Nordhorn omdat de vegetatie weelderiger werd. Omdat
de vegetatie laat werd gemaaid was er te weinig sprake
van afvoer van nutriënten (= verschraling) terwijl in de-
zelfde tijd de invloed van uit de lucht (landbouw, verkeer)
afkomstige stikstof alleen maar toenam. Enkele jaren
geleden is wel gestart met plag-experimenten maar deze
hebben tot nu toe niets opgeleverd (Horsthuis 2002). De
Maanvaren is een kensoort van heischraal grasland. Juist
deze graslanden hebben sterk geleden onder verzuring
(te lage pH), vermesting (wat ondiep wortelen stimuleert)
en daarmee ook van verdroging (door ondiepe wortels bij
droogte eerder schade) (Roelofs et al. 1996).

Veranderingen in de waterhuishouding
In de afgelopen 50 jaar is een heel groot deel van ons land
ontwaterd ten behoeve van het landbouwkundig gebruik
van de bodem. Als gevolg daarvan is het grondwaterpeil
in het voorjaar 30-100 cm lager dan in de jaren dertig van
de vorige eeuw, dus voordat de grote werken voor sterke
ontwatering van het landelijk gebied een aanvang namen
(Runhaar 1999). Hoewel beschermde natuurgebieden
niet bewust zijn ontwaterd hebben vooral voor ontwate-
ring en droogte gevoelige vegetaties in veel gebieden de
nadelige gevolgen ondervonden van ontwatering in het
omringende boerenland. De invloed van opkwellend
grondwater nam daardoor af (kwel bereikte niet meer de
wortelzone) en tegelijkertijd nam de invloed van zuur
regenwater toe (ophoping van zuur water).
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Een beperkt aantal Nederlandse varensoorten groeit in
natte biotopen. De Moerasvaren is zelfs geheel beperkt
tot zulke habitats en dan met name elzenbroekbos en
soortenrijk rietland (tabel 2). Beide habitats komen in ons
land vooral voor in beschermde natuurgebieden waar van
directe bedreiging geen sprake is.
Een vergelijkbaar verhaal geldt voor de Kamvaren
(Dryopteris cristata). Deze soort heeft een voorkeur voor
verzuurd rietland waar veenmossen zijn gaan overheer-
sen (jonge hoogveen-vegetatie, het Veenmosrietland,
Pallavicinio–Sphagnetum). Het oppervlak veenmosriet-
land is de afgelopen decennia toegenomen als gevolg van
natuurlijke successie en de Kamvaren heeft hiervan ge-
profiteerd (tabel 1).

Bij de Gebogen driehoeksvaren werd vastgesteld dat het
absolute aantal plekken (cumulatief gezien) toenam na
1950, maar het aantal locaties dat elk jaar aanwezig was
in ons land vertoonde een negatieve trend (tabel 1). Sinds
1980 nam het totaal aantal plekken met deze soort toe in
de provincie Overijssel (figuur 5a, links). Het aantal fei-
telijk per jaar aanwezige locaties nam echter niet toe.
Sommige klonen verdwenen waarschijnlijk door het ef-
fect van droogte. Veel naaldbos op zandige bodems is
nogal sterk ontwaterd, wat zowel sterfte kan veroorzaken
in bestaande klonen, als ook nieuw vestiging kan tegen-
houden.

Op de meeste plekken gedraagt de Wijfjesvaren zich als
een freatophyt, dat wil zeggen een soort die afhankelijk
is van grondwater en altijd met haar wortels groeit in de
capillaire zone boven het grondwater en daardoor gevoe-
lig is voor peilverlagingen. In het botanische meetnet van
de provincie Overijssel werd voor deze soort geen signi-
ficante verandering geconstateerd (figuur 6).

Herstel van natuur en ontwikkeling van nieuwe
natuur
In 1990 publiceerde de Nederlandse regering het Natuur-
beleidsplan, met o.a. beleidsteksten over de omvorming
van landbouwgrond in Nederland met als doel om tot
herstel of vergroting te komen van het leefgebied van
bedreigde plant- en diersoorten en de negatieve trend om
te buigen (Ministerie van LNV 1990).

Op boerenland werd de bovenste laag voedselrijke grond
(meestal 1-4 dm) afgegraven, terwijl tegelijkertijd poelen
en andere kleine wateren werden gegraven. Beken wer-
den hersteld en er werden maatregelen genomen om het
waterpeil te kunnen herstellen. In Overijssel werd in de
periode 1985-2000 op 88 locaties nieuwe natuur aange-
legd of grondig hersteld, betreffend 574 ha (Bremer
2001a). Elders in Nederland werden eveneens grote ge-
bieden hersteld en omgevormd tot natuurgebieden.

In Overijssel wisten 10 varensoorten deze nieuwe bioto-
pen te koloniseren, maar in veel gebied speelden varens
maar een onbelangrijke rol. Er was echter één uitzonde-
ring, namelijk de Pilvaren (Pilularia globulifera) bleek
erg succesvol te zijn om nieuwe biotopen te koloniseren.
In de periode 1975-2000 nam het aantal plekken met de
Pilvaren in Overijssel van toe van 15 naar 50. De helft

hiervan ontstond na ontwikkeling van nieuwe natuur uit
landbouwgrond of na herstelmaatregelen (bijvoorbeeld
het schoonmaken van vennen) (figuur 5b). Vanwege dit
goede herstel kon deze soort worden afgevoerd van de
Rode Lijst! (van der Meijden et al. 2000). Op het landgoed
Strootman, bij Enschede, werd de vestiging en uitbrei-
ding van deze soort gevolgd gedurende een periode van
vijf jaar. Het bleek dat na het verwijderen van de bovenste
laag van de bodem sporen van de Pilvaren kunnen kiemen
vanuit een sporenbank die mogelijk tientallen jaren oud
is. Opvallend was dat ondanks de goede groei het grootste
deel van de eerste cohort afstierf vanwege de droogte in
de zomer. Een nieuwe generatie ontstond op de oevers
van een venachtige poel. Een van deze nieuwe klonen
functioneerde als moederplant voor vele vestigingen
langs dit kleine water. Binnen vijf jaar was de oever van
de poel overgroeid met de Pilvaren die daar een vegetatie
vormde die in de literatuur beschreven staat  als de Pil-
varen-associatie (Pilularietum globuliferae) met o.a.
Knolrus (Juncus bulbosus), Moerashertshooi (Hyperi-
cum elodes) en Veelstengelige waterbies (Eleocharis
multicaulis) (Bremer 2002).

Door de bebossing in de Flevopolders ontstond leefgebied
voor 27 varensoorten. Recent zijn ook zeldzame varens
gevonden in het Kralingse bos. Het gaat hier om een
opgespoten gebied met een sterke afwisseling van zand
en klei in de ondergrond, dat net als het Kuinderbos be-
greppeld is. Hier verscheen de Tongvaren (Asplenium
scolopendrium) met tientallen planten en ook de Stijve
naaldvaren op plekken met sterke schaduw (o.a. door
spar). Het voorbeeld van het Kralingse bos toont aan dat
de mens bij machte is de situatie van het Kuinderbos ook
na te maken, hoewel dat in het Kralingse bos niet bewust
is gedaan.

Het effect van leeftijd
De Brede stekelvaren laat een sterke toename zien in
bossen op minerale bodems. Deze toename wordt door
Boxman et al. (1998) verklaard als een effect van de
stikstof depositie. Met veldwerk is overtuigend aange-
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Populatie omvang
 
Sinds 1975 zijn in Nederland acht varensoorten voor het
eerst waargenomen. Het betreft alle soorten die alleen
kleine populaties wisten op te bouwen, en sommige -
Noordse streepvaren (Asplenium septentrionale), Ge-
naalde streepvaren (Asplenium fontanum) betrof enkel
één of twee planten die werden gevonden.

Voor de meeste soorten geldt dat alleen bij benadering de
feitelijke populatiegrootte in ons land kan worden aange-
geven. Grote kroosvaren (Azolla filiculoides), Wijfjesva-

toond dat dood hout ook een belangrijke rol speelt bij de
vestiging en uitbreiding in bepaalde bospercelen.
In een bosreservaat groeide 25% van de varens op boven-
gronds dood hout, 60% op dood hout in de humus laag,
waaruit de conclusie werd getrokken dat het hoge vocht-
gehalte van het dode hout de vestiging mogelijk maakte
(de Waal et al. 2001).

De toename van de Geschubde mannetjesvaren werd het
eerst vastgesteld in Flevoland in de jaren tachtig. In de
jaren nadien nam het aantal plekken met de soort toe en
werd zij op allerlei plekken voor het eerst gevonden. In
detail is dit gedocumenteerd in Overijssel (figuur 5c). De
Stippelvaren heeft een voorkeur voor greppelkanten in
bos waar voorheen heide voorkwam (heide-ontginning).
De toename van zowel de Geschubde mannetjesvaren als
Stippelvaren kan deels of geheel worden gezien als effect
van het ouder worden van de Nederlandse bossen (figuur
5d). De toename van de Adelaarsvaren heeft te maken
met plekken (klonen) die verder uitdijen (Bremer et al.
2004) (Fig. 6).

Klimaat
Figuur 7 geeft de ontwikkeling weer van twee muurbewo-
nende soorten in Amsterdam. Voor beide soorten geldt
dat aantallen afnamen als gevolg van muurrestauratie,
wat veelal de vernietiging van leefgebied inhield, maar
ook van onderhoud (het schoonspuiten van muurkan-
ten). Ook is een positieve trend te zien die verband houdt
met het klimaat; het gemiddeld zachter worden van de
winters. Zachte winters hebben een positief effect op de
populatie grootte van Steenbreekvaren en Tongvaren,
waarbij ook opvalt dat beide soorten zich steeds meer
vestigen onder minder optimale omstandigheden (gege-
vens T. Denters).

Sommige als kamerplant gehouden varensoorten hebben
ongetwijfeld ook geprofiteerd van de reeks zachte win-
ters, waaronder de IJzervaren (Cyrtomium falcatum)
(Denters 2003). Zachte winters kunnen ook verantwoor-
delijk zijn geweest voor de toename van de Geschubde

mannetjesvaren in bossen en van de Zwartsteel op
grachtmuren (Denters 1997). Voor effecten van strenge
winters op varens wordt verwezen naar andere hoofd-
stukken in het proefschrift.

Eerder niet opgemerkte habitats
In Utrecht werden duizenden rioolputten onderzocht op
Varens. In 0,8% van deze putten werden in totaal 11 va-
rensoorten gevonden, met de Mannetjesvaren en Tong-
varen als meest algemene soorten (gegevens Wim Vuik).
In rioolputjes dringt maar een beperkte hoeveelheid licht
door, terwijl er altijd een laagje water in de putjes staat,
waarmee een hoge luchtvochtigheid wordt gegarandeerd.
Sporen regenen vaak uit en komen met het regenwater
terecht in de putjes. In een studie van Schneller & Hol-
deregger (1996) tonen zij voor de Muurvaren transport
van sporen door regenwater aan voor op muren groeien-
de planten. Rioolputjes als varenbiotoop zijn waarschijn-
lijk jarenlang over het hoofd gezien.

Een andere nieuwe ontwikkeling heeft zich voorgedaan
in Flevoland en betreft de kolonisatie van boomstammen
door de Gewone eikvaren. Klonen werden gevonden op
de Schietwilg (Salix alba), maar ook op andere boom- en
struiksoorten zoals de Zwarte els (Alnus glutinosa),  Ge-
wone vlier (Sambucus nigra) en Iep (Ulmus) (gegevens
A. Smit, Lelystad). Ook elders in Nederland is recent deze
epifytische groei opgemerkt. Het koloniseren van het al
jarenlang bestaande habitat (boomstammen) kan te
maken hebben met de uitgestrektheid van de Flevoland-
se kleibossen, wat een vochtig biotoop met hoge lucht-
vochtigheid heeft opgeleverd. Zachte winter zullen ook
een rol hebben gespeeld. De epifytische kolonisatie komt
trouwens ook overeen met de toename van epifytische
blad- en levermossen, welke verklaard wordt uit de
sterke afname van de SO2 depositie, de toename van de
ammoniak (NH3) depositie en de opwarming van ons
land (van Tooren & Sparrius 2007).

Voorheen was de groei van de Gewone eikvaren en ook
van de Brede eikvaren (Polypodium interjectum) bekend
van knotwilgen en groei op eeuwenoude bomen in het
Neuenburger Urwald (Pott & Hüppe 1991) en in het
Verenigd Koninkrijk (Page 1982, Dyer 2005). In het
Verenigd Koninkrijk komt de Gewone eikvaren als epifyt
voor in (diepe) valleien nabij beken waar sprake is van
een hoge luchtvochtigheid en een mosrijke begroeiing van
de bomen.
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ren en de Brede stekelvaren zijn de varensoorten met de
grootste populaties in ons land. De Grote kroosvaren kan
over grote oppervlakten sterk geëutrofieerde sloten be-
dekken, terwijl de Brede stekelvaren duidelijk is toegeno-
men en vegetatievormend voorkomt, vooral in dennen-
bossen.

Voor sommige soorten geldt dat de populatiegrootte niet
kan worden aangegeven, omdat ze klonen vormen die niet
apart in het veld herkenbaar zijn zonder een uitgebreid
genetisch onderzoek. Het gaat om soorten als de Moeras-
varen en Adelaarsvaren.

Nederlandse varenpopulaties dragen niet wezenlijk bij
aan wereldpopulaties, met uitzondering van één soort,
namelijk de Pilvaren. Deze heeft een beperkte Atlantische
verspreiding.

Binnen Nederland hebben een aantal soorten hun groot-
ste populaties in het Kuinderbos. Het gaat om de Tong-
varen, Zachte naaldvaren, Gebogen driehoeksvaren en
Geschubde mannetjesvaren.

Nawoord

De Nederlandse varenflora blijft in beweging. In decem-
ber 2007 verscheen een heel leesbaar rapport over varens
in afvoerputten in Wageningen, met daarin ook een goede
beschrijving van de abiotische omstandigheden in derge-
lijke putten (De Winter 2007).
Perdeck ontdekte binnen de boswachterij Dwingelo de
vestiging van meerdere soorten varens op grote hopen
afgegraven landbouwgrond. Zwarte, relatief voedselrijke
grond, en desondanks toch de nodige varens.
In het Kuinderbos werden maar liefst twee hier niet
eerder waargenomen taxa gevonden, namelijk de Adder-
tongvaren (Ophioglossum vulgatum) in schraalland en
de hybride tussen de Zachte naaldvaren en Stijve naald-
varen: Polystichum x bicknellii.
In 2007 werd langs het Kanaal Almelo-Nordhorn de
Maanvaren teruggevonden.

Bescherming

In 1991 kregen 12 plantensoorten die vooral op muren
voorkomen bescherming in het kader van de Natuurbe-
schermingswet, waaronder zes soorten varens, zoals de
Steenbreekvaren, Blaasvaren en Rechte driehoeksvaren
(Gymnocarpium robertianum). Door de beschermings-
wet ontstond er meer aandacht voor muurbewonende
varens. De situatie is op dit moment zo dat als een muur
gerestaureerd moet worden de initiatiefnemer eerst moet
nagaan of er beschermde soorten voorkomen en als dit
het geval is een ontheffing moet aanvragen bij het Minis-
terie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Dienst
Landelijk Gebied). Tot nu toe is het aantal projecten
waarbij alles volgens de wet is gegaan beperkt. Maar er
zijn voorbeelden waar bij muurrestauratie vindplaatsen
behouden zijn omwille van beschermde soorten. Een
eerste ervaring werd opgedaan in Utrecht, waar muurge-
deelten met beschermde varens (Tongvaren, Steenbreek-
varen) apart werden gezet en later teruggezet in de verder
gerestaureerde grachtmuur. (Maes & Bakker 2000,
2002).

Deze wijze van behoud en herstel bleek niet altijd succes-
vol, omdat het nogal eens voorkwam dat na terugzetten
planten door droogte stierven. Muurrestauraties zijn dan
ook in de regel nadelig voor muurbewonende planten-
soorten. Een bijkomend nadeel is dat tegenwoordig
Portland cement wordt gebruikt in plaats van kalkmortel.
Het duurt lang voordat varens de kans krijgen een muur
met Portland cement te koloniseren. Bij een op bedreigde
varensoorten gericht muurherstel is dan ook het gebruik
van kalkmortel aan te bevelen.

Bosbewonende varensoorten worden minder bedreigd
dan die van muren omdat het vernielen van bos bij de
Boswet verboden is. Met het ouder worden van opstanden
van de Douglasspar (Pseudotsuga mensiezii), Fijnspar
(Picea abies) en Sitkaspar (Picea sitchensis) neemt het
biotoop toe van soorten als de Brede stekelvaren en Ge-
wone eikvaren.

Tongvaren (Asplenium scolopendrium) enMannetjesva-
ren (Dryopteris filix-mas) op 'zomaar' een  muurtje in
Rijswijk (Den Haag) - fotografie: Maarten Japink
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Vermeerdering door sporen
 

Het zaaien van varens lijkt voor velen van ons een stap te ver. Gelukkig wordt er her en der driftig
geëxperimenteerd. Dit artikel is een verslag van de varen-zaai ervaringen van één van onze leden.
 
Sowing ferns seems to difficult for many of us. Fortunately some people are experimenting. This arti
cle is a report of the fern sowing experiences of one of our members.
 
Das Sähen von Farne scheint für viele von uns einen zu schwierig. Glücklicherweise gibt es leiden
schaftliche Experimenten. Dieser Artikel ist ein Bericht der Säherfahrungen eines unserer Mitglieder.
 
Tekst: Fons Slot

Het is 19 april 2008.
Rens vertelt tijdens de voorjaarsledenbijeenkomst en-
thousiast over het vermeerderen van varens door spo-
renkweek. Ik heb dat nooit gedurfd, het heeft mij altijd te
moeilijk geleken. Moeilijk in de zin van lang wachten eer
er eens wat opkomt, en als er al wat opkomt is er grote
kans op vernietiging door schimmelvorming. Daarna
moet er verspeend worden, een secuur karwei en stel dat
het wel goed gaat, dan heb je honderden kleine kwetsba-
re varentjes… wat moet ik er mee.
Ik hoor U denken, meenemen naar de voorjaarsledenbij-
eenkomst van 2011!
 
Maar toch… ik heb goed geluisterd, het enthousiasme van
Rens heeft invloed gehad.
Mede door de rust van de instructies met daaraan gekop-
peld de voor mij oplossingsgerichtte adviezen begon ik
moet te verzamelen, zal ik dan toch ook eens een keer… .
In ieder geval heb ik toen wat van die doorzichtige plastic
bakjes van de chinees meegenomen.
 
De weken erna nam de faalangst weer bezit van me. De
bakjes bleven leeg. En het werd zomervakantie. De spo-
renbank van onze Nederlandse Varenvereniging was leeg,
u had massaal sporen aangevraagd. Zodoende had ik
Rens toegezegd van flink wat varensoorten sporen te
verzamelen en mee terug te nemen voor de sporenbank.
De oogsttijd voor sporen van de meeste varensoorten ligt

Athyrium filix-femina 'Fieldiae' - fotografie: Maarten
Japink 
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Negen zaaitips voor
het zaaien en kweken
van varens uit sporen:

 
1. Een varenblad eerst een week drogen tussen, bij
voorkeur, wit papier tot de sporen hebben losgelaten,
of gewoon sporen bij de sporenbank bestellen. 
 
2. Het medium (potgrond of eigen mengsel) steriel
maken door verhitting (in magnetron, oven of au bain-
marie). 
 
3. Daarna de sporen zaaien, door voorzichtig tegen de
onderkant van het papier te tikken en daardoor de
sporen te verdelen over het medium. 
 
4. De zaaibak goed afsluiten tegen insecten en schim-
mels. 
 
5. De zaaibak op een licht beschaduwde plaats zetten
met een gemiddelde temperatuur van rond de 20
graden Celsius. 
 
6. Wachten tot de bodem bedekt is met een groene
waas van prothallia (kiemblaadjes).
 
7. Als deze blaadjes een doorsnede hebben bereikt van
ongeveer een halve centimeter dan besproeien met
'voorbehandeld' water om schimmelvorming te voor-
komen. Een oplossing van Bocasan (poeder voor
mondspoeling) en gewoon kraanwater is hiervoor zeer
geschikt.
 
8. Als de kiemblaadjes ongeveer 2 centimeter groot zijn
dan afharden (afharden is het langzaam gewennen van
planten, die onder glas gekweekt zijn, aan buitencon-
dities). De kweekbak mag elke dag iets verder open
staan.
 
9. Als de jonge plantjes 4 centimeter hoog zijn, kunnen
ze verspeend worden (verspenen is het op ruimere
onderlinge afstand uitplanten van de zaailingen).

Bovenstaande tips zijn al eerder gepubliceerd op de
weblog van de Nederlandse Varenvereniging.

tussen juli en september. Na de zomervakantie heb ik ze
bij Rens langs gebracht. Het werd even bijpraten en va-
rens kijken. En zegt Rens: “Heb je nou zelf al eens wat
gezaaid”. Mijn ontkennende antwoord met woorden als:
"te moeilijk", "te lastig" gaf Rens aanleiding om nog eens
te vertellen dat het echt niet zo ingewikkeld is.
Ik kreeg een veer met rijpe sporen mee naar huis van een
varensoort die nog op mijn lijstje staat: Athyrium filix-
femina cv. 'Fieldiae'. Opnieuw gemotiveerd ging ik naar
huis.
Direct heb ik de veer in een envelop gedaan om de losko-
mende sporen op te vangen. En als een wonder, na een
paar dagen zaten er flink wat sporen onder in de envelop.
 
Toen heb ik één van de chinese bakjes gepakt, van pot-
grond voorzien en even in de magnetron gezet om te
verhitten, precies volgens de gebruiksaanwijzing. Na af-
koelen heb ik de sporen gezaaid en het deksel erop gedaan.
Als laatste de datum en species met onuitwasbare viltstift
op het deksel genoteerd. Dat werd: 'Athyrium f.f. Fiel-
diae 19-8-2008' . Ik heb het bakje daarna boven op de
zolder uit de zon in het licht gezet. Op 27 augustus heb ik
eenzelfde handeling nog eens herhaald maar dan met
sporen van Dryopteris dilatata cv. “Jimmy Dyce”.
 
Lange tijd gebeurde er niets. En in december werd de
eerste groene waas zichtbaar bij beide zaaisels. Opnieuw
nog eens gesproeid met een oplossing van Bocasan in
water. Half februari 2009 ontstaan dan de eerste kiem-
blaadjes.
 
Gaat het mij dan toch lukken?
Op de voorjaarsledenbijeenkomst van 2011 hoop ik er wat
van mee te kunnen nemen.
 

Een kijkje in de kweekkamer van Fons.
 
Van links naar rechts:
Een kweekbak met prothallia en jonge varenplantjes uit
sporen van Athyrium filix-femina 'Fieldiae'.
Diverse soorten zaailingen o.a. van IJzervaren
(Cyrtomium). En de meest recente zaaisels.
- fotografie: Fons Slot
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Uit andere bladen
De vereniging heeft een aantal uitwisselingstijdschriften van andere varenverenigingen zoals de Engelse vereniging
(BPS) en de Amerikaanse (AFS). Ook van de Duitse groep krijgen we een tijdschrift.
Het is de bedoeling dat onder dit kopje de uittreksels uit de verschillende bladen komen te staan. Heeft u belangstel-
ling voor het besproken artikel en bent u lid dan kunt u een kopie van het artikel opvragen bij de maker van het uit-
treksel.

Fiddlehead forum
 
Jaargang 35 nummer 5, November - December 2008
 
Fiddlehead forum bevat meestal maar één of enkele arti-
kelen met wat kleine berichtjes.
 
In dit nummer:
Een verslag van de Vancouver Fern Foray. Foray wordt
door het woordenboek vertaald als rooftocht maar ik denk
dat dit alleen als excursie vertaald kan worden. De excur-
sie werd in juli 2008 door 30 varen-enthousiastellingen
gehouden in de omgeving van Vancouver (Britisch Co-
lumbia, Canada). Er waren 3 stops waar naar varens ge-
keken werd. Dit waren het “Lower Seymour Conservation
Reserve”, het “Mount Seymour Provincial Park” en de
“Larson Bay”.
Varens die in deze omgeving gevonden werden zijn ook
voor ons wel bekende soorten, soms met een lokale va-
riëteit. Gevonden varens waren: Pteridium aquilinum,
Polystichum munitum, Athyrium filix-femina subsp.
cyclosorum en Blechnum spicant. Gevonden werden
ook Polypodium glycyrrhiza waarvan een excursiedeel-
nemer een stukje wortelstok proefde maar geen drop-
smaak kon ontdekken. De Athyrium filix-femina subsp. 
cyclosorum is een variëteit die beperkt is tot westelijk
Noord-Amerika en in de bij het artikel getoonde foto blijkt
dat dit een bijzonder grote vorm is. Verder werden gevon-
den Gymnocarpium dryopteris, Dryopteris expansa,
Polystichum braunni, Phegopteris connectilis en The-
lypteris quelpartensis. Er werd ook een groot en dicht
veld Equisetum arvense gezien met daar in de buurt een
aantal maanvarensoorten: Botrychium multifidum, B. x
hespirium en B. pinnatum soms in zulke grote hoeveel-
heden dat het lopen moeilijk werd. Ook 3 wolfsklauwen
en Cystopteris fragilis, Polystichum lonchitis, Polypodi-
um amorphum, Adiantum aleuticum en Cryptogramma
acrostichoides werden gezien.
 
Een berichtje dat de “Encyclopedia of Garden Ferns” van
Sue Olsen een literatuurprijs gewonnen heeft.
 
Een niet vertaald leuk gedicht over heterosporie ( het
hebben van twee soorten sporen door een aantal varen-
soorten.

 
Bekendmaking van het openbaar maken van een sleutel
voor varens van Wisconsin:
http://wisplants.uwsp.edu/BCW/keys.html
 
Aankondiging van een zomercursus (17 -21 augustus
2009) varens in Maine.
 
Tekst: Ben van Wierst
 

Cyathea tomentosissima - fotografie: Maarten Japink
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Van de redactie
 
Eindelijk, daar is ie dan. De eerste VarenVaria van 2009 én de eerste VarenVaria opgemaakt door uw nieuwe redac-
teur in een nieuwe lay-out. Eén en ander heeft nogal wat voeten in aarde gehad, maar gelukkig heb ik van verschil-
lende kanten hulp gekregen. Een ieder bedankt hiervoor.
Maar we zijn er nog niet. Al doende leert men en in de komende uitgaves zullen er her en der nog wel wat zaken
verbeterd kunnen worden. In ieder geval ga ik mijn best doen om de kwaliteit van het redactiewerk, welke u van Peter
Hovenkamp gewend was, voort te zetten.
Hier wil ik Peter nogmaals bedanken voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren in VarenVaria heeft gestoken.
 
Er zijn, zoals u wel gezien heeft, een aantal dingen veranderd. VarenVaria is niet langer zwart-wit, vanaf nu kunnen
we in full colour de teksten en artikelen van foto's en gekleurde illustraties voorzien. In dit eerste nummer zijn de
meeste foto's van mijzelf. Uiteraard is het de bedoeling dat u uw mooiste foto's instuurt voor publicatie in VarenVa-
ria.
Onder het kopje 'Uit andere bladen' heeft u kunnen lezen dat we met een aantal buitenlandse zusterverenigingen de
verenigingsbladen uitwisselen. Om de buitenlandse lezer een beetje op weg te helpen voorzien we vanaf nu alle arti-
kelen van een samenvatting in het Engels en het Duits. Heeft u een goed taalgevoel voor Engels en/of Duits en wilt
u helpen bij de vertaling van de samenvattingen laat dit dan even weten via: varenvaria.ned.varenvereniging@gmail.
com.
 
Ik roep u allen op om uw mooiste varen-ervaringen op te schrijven, zoek hier mooie (zelf geschoten) foto's bij en mail
dit naar varenvaria.ned.varenvereniging@gmail.com. Mochten stijl en/of spelling voor u een te grote opgave lijken,
dan kijken we hier in onderling overleg naar.
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Indien onbestelbaar retour: Marquette 67, 8219 AP  Lelystad

Activiteiten Agenda 2009
29 Augustus
Tuinbezoek bij Mario Maes in het Belgische Laakdal. 
Op het weblog staat een leuk inwijdend stuk over de tuin van
Mario. Naast enkele foto's ook een kleine tekst met enkele
wetenswaardigheden over ’De tuin van de Vier Groene Draken'. 
 

17 Oktober
Najaarsbijeenkomst in de Hortus van Utrecht

Ontrollende Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum)
- fotografie: Maarten Japink


