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Verenigingsnieuws
Bestuur
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Bart Hendrikx stelt zich voor
Een jaar of twee geleden alweer vroeg Harry Roskam
mij op de Hortus of ik interesse had om het voorzitter
schap op mij te nemen. Aangezien we ons huis te koop
hadden staan en erg druk waren met de toen aanstaan
de verhuizing heb ik aangegeven er over na te denken.
Na het jubileum kwam de vraag weer terug. Aangezien
we inmiddels verhuisd waren kon ik zijn vraag bevesti
gend beantwoorden. In de voorjaarsledenvergadering
van april 2015 in Leiden ben ik officieel tot voorzitter
benoemd. Bij deze stel ik me graag ook even voor in
VarenVaria. De leden die wel eens bij de leden
vergaderingen en activiteiten zijn zullen mij zeker al
kennen. Ik ben woonachtig in Weert met mijn vrouw en
twee zoons van 4 en 7 jaar oud.
Ik ben als ecoloog werkzaam bij een adviesbureau in
het zuiden van het land. Mijn interesse in varens was er
altijd al wel een beetje, maar deze was vooral beperkt
tot de inheemse soorten die ik tijdens veldwerk tegen
kwam. Via diverse varenverenigingen en contacten heb
ik inmiddels door met name het zaaien van sporen veel
soorten kunnen verzamelen. De geslachten Dryopteris
en Polypodium zijn hierbij goed vertegenwoordigd.
Van Dryopteris verzamel ik alle winterharde soorten en
cultivars. Maar ook de onbekendere geslachten hebben
een plek in de tuin weten te vinden.
Ik hoop u allen snel te zien op een van de vele activi
teiten die onze mooie vereniging te bieden heeft.

De website van de vereniging wordt regelmatig ge
wijzigd en uitgebreid. Op de homepage ziet u de link
naar de vernieuwde bibliotheek, waar u nu online een
boek kunt opvragen.

Redactioneel
We hebben weer geprobeerd een gevarieerde Varen
Varia samen te stellen. Hierbij zijn en blijven we af
hankelijk van de kopij die door u, de leden, wordt
aangeleverd. In dit nummer een tweetal soortbe
schrijvingen. We beginnen met een beschrijving van
Angiopteris evecta door Sjef Pistoor. Elders in dit
nummer een beschrijving van Lecanopteris balgooyi.
Dit is de eerste in de serie Lecanopteris. Sinds augustus
2015 zijn de Lecanopterisaquarellen van Luuk Jaars
ma als poster te bestellen via onze website. In de
komende VarenVaria's verschijnt per poster een soort
bespreking met een afdruk van de betreffende poster.
Verder het eerste deel van een tweeluik over het ver
meende historisch belang van Schaafstro in handel en
teelt, geschreven door Wim de Winter. In de rubriek
Varia dit keer twee bijdragen van Ben van Wierst met
ervaringen en vragen.
Om de schrijfdrempel te verlagen hebben we een in
formatieblad voor auteurs samengesteld. Hierin staan
kort de richtlijnen en een checklist voor het aanleveren
van kopij. Het informatieblad is te downloaden vanaf
de website.

Het hoofdstuk Varentuinen is weer uitgebreid met een
paar tuinen van leden. Er zijn nu 16 tuinen virtueel te
bezoeken, maar dat is slechts 10% van het ledenbe
stand. Daarom het verzoek om foto's van uw tuin op te
sturen naar webmaster@varenvereniging.nl. Het maakt
niet uit of u een grote of kleine tuin hebt, elke tuin is de
moeite waard om te laten zien. U kunt de foto's een
voudig en gratis versturen met www.wetransfer.nl of
www.mijnalbum.nl.
Als u een interessante website heeft gevonden over va
rens mail de link dan naar de webmaster dan kunnen
anderen er ook van genieten. In het hoofdstuk Varen
links staan al tientallen links naar varenwebsites, leuk
om op een regenachtige dag eens door te spitten.
Vindt u een link die niet meer werkt, meld dit eveneens
aan de webmaster.
De Shop is nog steeds open, een sweater met een
varenblad houdt u warm in de winter.

Bibliotheek
In tegenstelling tot eerdere berichten krijgt de vereni
gingsbibliotheek een tweede kans. De opzet is wel een
beetje veranderd. De bibliotheek is nu gehuisvest bij
Remko. De boeken gaan niet iedere vergadering meer
mee, maar je kunt het gewenste boek bij Remko opvra
gen, waarna je het boek toegestuurd krijgt. De uitleen
termijn is 1 maand. Kosten van toesturen zijn voor de
vereniging, kosten van het terugsturen zijn voor het lid.
Meer informatie over de bibliotheek en de volledige
lijst van beschikbare boeken is te vinden op de website
onder het item 'vereniging'.

Forum
Over het forum valt, helaas, niets spectaculairs te
melden. Het bezoek van leden en nietleden is
minimaal. Daarom willen we het bestaan van het forum
hierbij nogmaals onder de aandacht brengen. Voor alle
varengerelateerde vragen, maar ook als je net die éne
soort nooit te pakken krijgt op de ruilbeurs. Deel je
wensen op het forum en wie weet zit de soort er de
volgende ruilbeurs wél voor je bij. Je kunt het forum
vinden via de forumknop op de homepage van de Va
renvereniging of rechtstreeks met het volgende adres:
www.varenvereniging.nl/forum/index.php.
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Foto 1 Angiopteris evecta in de Jardim Municipal in Funchal, Madeira. De varen staat op de oever van een eendenvijver.

Angiopteris evecta
Dit keer geen bespreking van een varensoort uit de Zuid-Portugese natuur (zie VarenVaria’s
jaargang 26 en 27), maar van een soort die van nature in (sub) tropisch regenwoud voorkomt. Bij
ons zullen we Angiopteris evecta alleen in de kas tegenkomen. De auteur neemt ons mee naar de
Jardim Municipal, op Madeira, waar een fors exemplaar van Angioteris evecta gewoon buiten in het
park staat.
This time no discussion of a fern species from the southern Portuguese nature (see VarenVaria’s
volume 26 and 27), but that of a species originating from the (sub) tropical rainforest. In our part of
the world we will encounter Angiopteris evecta only in the greenhouse. The author takes us to the
Jardim Municipal on Madeira, where a large specimen of Angioteris evecta is growing just outside in
the park.
Hier wird diesmal keine Farnart aus der südlichen portugiesischen Natur vorgestellt, sondern über
eine Art berichtet, die aus dem (sub)tropischen Urwald stammt. In unserem Teil der Welt werden
wir Angiopteris evecta nur im Gewächshaus begegnen. Der Autor führt uns in den Jardim
Municipal, Madeira, in dem ein großer Angiopteris evecta im Freien steht.
Tekst en foto's: Silvester Pistoor (spistoor@sapo.pt)

Vareneiland
Het Portugese eiland Madeira staat bekend als
'Bloemeneiland', maar het zou ook 'Vareneiland' ge
noemd kunnen worden. Verspreid over het eiland zie je
op de meest verrassende plaatsen varens groeien. Veel
van die varens zijn ook in Nederland bekend, zoals
Dubbelloof (Blechnum spicant) en Adelaarsvaren
(Pteridium aquilinum) die op Madeira echt massaal
voorkomt. Eén van de plaatsen die vanwege de varens
het bezoeken waard is, is de Jardim Municipal, een
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klein park in de hoofdstad Funchal. In dat parkje zijn
een aantal boomvarens aangeplant die nu een aardige
hoogte hebben bereikt en echte blikvangers zijn. Ik
denk dat het exemplaren van Cyathea cooperi zijn.
Maar veel interessanter vond ik een groot exemplaar
van Angiopteris evecta. (zie foto 1). Ik had dit parkje al
eerder bezocht en wist dat deze varen hier aangeplant
was. Ik heb destijds wel foto’s van de plant gemaakt,
maar omdat ik deze soort niet goed kende had ik geen

opnamen gemaakt van zijn bijzondere kenmerken. Dat
laatste heb ik deze keer wel gedaan.
Tot mijn grote verrassing ontdekte ik in dit parkje nog
een andere bijzondere varensoort. Eerst dacht ik dat
het een jonger en kleiner exemplaar van Angiopteris
evecta was omdat de veren oppervlakkig gezien wel wat
op elkaar lijken. Maar bij nadere beschouwing bleek
het te gaan om een Cibotiumsoort met zijn typische
goudbruine haren op de wortelstok; een varensoort die
ik alleen uit de boeken ken.
Dit artikel gaat alleen over Angiopteris evecta, de Giant
fern of King fern in de Engelstalige literatuur.

Verspreiding
De soort is inheems in het oosten en noorden van
Australië, Nieuw Guinea, Polynesië, Micronesië en Me
lanesië. In veel landen is hij ingevoerd als sierplant of
als voedselplant. Op Hawaii, Jamaica en in Costa Rica
is de soort op grote schaal verwilderd en vormt een be
dreiging voor de inheemse flora [1]. Hij groeit in tropi
sche milieus met een gemiddelde jaartemperatuur van
1927 ºC, een jaarlijkse neerslag van 1.0505.500 mm
en op hoogtes van 01.500 m. Zijn natuurlijke groei
plaatsen zijn vochtige bossen en regenwouden, nabij
watervallen, langs kreken en in ravijnen, altijd in de
buurt van water [2]. Zijn enorme grootte betekent dat
hij moet leven in zeer natte milieus om voldoende
turgor te handhaven om de enorme veren uitgespreid
te houden [3].

Taxonomie
Deze soort is in 1786 beschreven door Georg Forster als
Polypodium evecta. In 1796 heeft Georg Franz Hoff
mann hem ingedeeld bij het geslacht Angiopteris, in de
familie van de Marattiaceae [1]. Het geslacht Angi
opteris omvat ongeveer 100 soorten, die inheems zijn
in Madagaskar, Zuidoost Azië, Japan, Australië en op
eilanden in de zuidwestelijke Stille Oceaan. Angiopteris
evecta is van dit geslacht de enige soort die in Australië
voorkomt [4]. De Marattiaachtigen worden als aparte
familie (Marattiaceae) onderscheiden, in een aparte
orde (Marattiales) met een eigen klasse (Marattiopsi
da). Tot de familie behoren ongeveer 260 soorten ver
deeld over zes geslachten, waarvan Marattia en
Angiopteris de bekendste zijn, en een groot aantal uit
gestorven geslachten, bekend als fossielen vanaf het
Carboontijdperk, ca. 300 miljoen jaar geleden [5].

Afmeting
A. evecta behoort tot een van de grootste varensoorten
op aarde. Dat komt niet zozeer door zijn hoogte als wel
door de veren die een lengte van 8 meter kunnen
bereiken.
De plant heeft een rizoom in de vorm van een massieve,
iets bolvormige, zwarte stam die tot 150 cm hoog kan
worden bij een breedte van 100 cm. De binnenkant van
deze wortelstok is tamelijk vlezig; de buitenkant is ver
hout en voorzien van grote donkerbruine, leerachtige
schubben rondom de aanhechtingsplaats van de blad
stelen. Deze schubben staan in paren en zijn eigenlijk
afgeplatte en afgeronde oorvormige steunbladachtige
uitgroeisels of stipulae die 1020 cm lang kunnen zijn,
zie foto 2.

De gladde groene bladstelen zijn dik en vlezig. Ze kun
nen tot 2 m lang worden bij een dikte van 6 cm. De
basis van de bladstelen is opgezwollen. Oudere blade
ren laten op deze plaats los van het rizoom waarbij de
twee stipulae achterblijven. De bladschijf kan 57 m
lang worden en ongeveer 3 m breed en is dubbel
geveerd, foto 3. De pinnae zijn ongeveer 1 m lang en 30
cm breed en dragen 3060 pinnulae aan weerskanten
van de bladspil of rachis. De afwisselend geplaatste
lijnvormige, leerachtige pinnulae zijn kort gesteeld, 10
15 cm lang en 1,52,5 cm breed met gezaagde randen.
Ook de pinnae en pinnulae kunnen een opgezwollen
basis hebben, zie foto 4. De sporangiën zitten gegroe
peerd in dubbele rijen van 710 stuks langs de uitein
den van de zijnerven van de pinnulae. Ze vormen
gezamenlijk een bruine band van sporangiën net onder
de bladrand. Er zijn geen indusia. De sporangiën ope
nen zich door middel van een spleet loodrecht op de
nerf om de enorme aantallen sporen vrij te geven [2].
Zie foto 5.

Foto 2 Op deze foto zijn de stipulae duidelijk te zien,
zowel bij een jonge veer als bij de bladstelen.
Op de voorgrond twee stipulae rond een bladlitteken.
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Foto 3 De grote dubbelgeveerde bladeren van
Angiopteris evecta.

Vermeerdering
Vermeerdering van A. evecta kan plaatsvinden via ge
slachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting. Geslach
telijke voortplanting gebeurt door middel van sporen
die door de wind verspreid worden. De sporen moeten
heel vers zijn om te kunnen ontkiemen [6]. Door
middel van sporen heeft deze soort zich verspreid van
uit siertuinen en parken, soms ook met hulp van de
mens. Ongeslachtelijke voortplanting vindt plaats door
middel van de schubvormige stipulae op het rizoom.
Deze bevatten een aantal adventiefknoppen die, onder
gunstige omstandigheden, kunnen uitgroeien tot nieu
we planten. Dit kan onder kunstmatige omstandighe
den gebeuren als mensen stipulae afsnijden of afbreken
en meenemen naar andere plaatsen om ze daar op te
kweken. Onder natuurlijke omstandigheden kunnen er
stukken van de wortelstok met stipulae afbreken die in
natte milieus snel nieuwe planten opleveren [2].
Behalve als sierplant is A. evecta ook door de mens
verspreid als voedselplant. De wortelstok is een goede
bron van zetmeel. Het is zeer waarschijnlijk dat deze
soort daarom op Jamaica is ingevoerd in de 18e eeuw
als voedselbron voor de slaven die op de suikerriet
plantages werkten. Maar omdat het extraheren van het
zetmeel een moeilijk en tijdrovend gebeuren was, is
deze vorm van zetmeelproductie in onbruik geraakt. Op
een aantal van de Carolinaeilanden in de westelijke
Stille Oceaan (Palau, Pohnpei en Yap) is deze varen een
van de ingrediënten van de geheime familiemedicijnen.
Bestanddelen ervan zouden helpen tegen hoofdpijn en
rugpijn, zouden koorts kunnen verdrijven, en zorgen
dat de geest tot rust komt bij vermoeidheid. Ook
zouden ze helpen bij het behandelen van spirituele
ziekten, door tovenaars naar iemand toegestuurd om
hem of haar ziek te maken of zelfs te doden. Ook het
behandelen van ziekten die door kwade geesten van al
lerlei slag worden veroorzaakt, gebeurt met (delen van)
deze plant. Verder wordt hij ook gebruikt als tover
middel om daarmee kwade bedoelingen van jaloerse
mensen tegen te gaan. Daarnaast worden de grote
bladeren gebruikt als dakbedekking van tijdelijke hut
jes en om op te slapen. Tot slot is het een onderdeel van
bloemenkransen op sommige eilanden van Hawaii [7].

Zaai-ervaring

Foto 4 Gedeelte van een veer met de opgezwollen
bases van de pinnae.
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Behalve dat ik foto’s heb gemaakt, heb ik ook een paar
pinnulae met sporangiën meegenomen.
Op 27 september 2014, vijf dagen na het verzamelen,
heb ik de sporen gezaaid in kunststof bakjes met ges
teriliseerde gezeefde potgrond. Er doen zich echter
twee problemen voor bij het opkweken van jonge spo
rofyten van A. evecta. Het eerste is dat de sporen kort
levend zijn en zo vers mogelijk gezaaid moeten worden
[3]. Ik hoop maar dat vijf dagen snel genoeg is, zodat de
sporen nog kiemkrachtig zijn. Het tweede probleem is

Eind december 2014
De sporen van A. evecta had ik gezaaid in twee kunst
stofbakjes. In beide bakjes hebben zich een groot aantal
hartvormige prothallia, zowel grote als kleine, ontwik
keld. Er zijn echter tot nu toe nog geen jonge sporop
hyten te zien. De sporen waren dus wel vers genoeg.

Foto 5 Onderzijde van twee pinnulae met de bruine
banden van naast elkaar liggende rijen sporangiën.

dat de gametofyten samenleven met mycorrhizaschim
mels. Dat lijkt me in mijn gesteriliseerde substraat een
onoverkomelijk probleem, tenzij de juiste schimmels of
schimmelsporen al op de varensporen en sporangiën
aanwezig waren en dus door mij meegezaaid zijn. Ik
ben heel benieuwd of er iets van een ontwikkeling op
treedt.

Juni 2015
Helaas heb ik geen goed nieuws te melden over mijn
sporenzaaisels. Behalve sporen van A. evecta had ik
ook sporen van de Cibotium gezaaid en van nog een
paar varensoorten van Madeira. En ook die zaaisels
waren vrijwel allemaal uitgegroeid tot prothallia. Maar
al mijn zaaisels zijn in februari tijdens mijn vakantie
doodgegaan. Februari is hier in Portugal al een warme
maand. Ik vermoed dat de lucht in de kleine kunststof
bakjes te warm is geworden. Alle prothallia waren
bruin verkleurd en verdroogd ondanks voldoende
vochtigheid. Ik ga in ieder geval grotere kunststof
bakken gebruiken voor het zaaien van sporen in plaats
van die kleine bakjes.
Ik ga zeker nog een keer terug naar Madeira om te
wandelen en dan ga ik zeker weer sporen van deze ma
jestueuze koningsvaren verzamelen en proberen op te
kweken.•••

Literatuur
1) en.wikipedia.org/wiki/Angiopteris_evecta
2) Global Invasive Species Database.
 http://issg.org/database/species/ecology.asp?si=1550&fr=1&sts=&lang=EN
3) www.rainforestaustralia.com/King%20Fern.htm
4) www.environment.nsw.gov.au/
5) Christenhusz, Maarten. 2009. Marattiaceae. Version 23 January 2009. www.tolweb.org/Marattiaceae
6) Factsheet: Propagating King Fern. 2013. www.abc.net.au/gardening
7) http://manoa.hawaii.edu/botany/plants_of_micronesia/index.php
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Men moet niet en hoopen al ree te zijn
eer de tijd voor ‘t schafstroo nô de maan is.
Overijssels spreekwoord

Het Schaafstro en de waarheid
Deel 1 : de handel met Engeland

In een eerdere bijdrage voor VarenVaria [1 ] heb ik al eens mijn twijfel uitgesproken over de juistheid
van beweringen in met name de Britse literatuur over de handel in en teelt van Schaafstro
(Equisetum hyemale). Destijds kon ik niet tot een definitieve conclusie komen. Nu zeven jaar later na
een bizarre zoektocht door meer dan zes eeuwen literatuur in meer dan tien verschillende talen is
er veel opgehelderd. Dit is een verkort versie van het uitgebreide verslag dat in The Fern Gazette [2]
is verschenen.
In an earlier contribution for VarenVaria [1 ] I have already expressed my doubts about the accuracy
of assertions, especially in the British literature, on the trade and cultivation of Rough Horsetail
(Equisetum hyemale). At that time I could not come to a definitive conclusion. Now, seven years
later, after a bizarre journey through more than six centuries of literature in more than ten different
languages, there is much elucidated. This is an abridged version of the comprehensive report that
has appeared in The Fern Gazette [2].
In einem früheren Beitrag zum VarenVaria (1 ) habe ich bereits meine Zweifel an der Richtigkeit der
Aussagen zum Ausdruck gebracht, die vor allem in der britischen Literatur über den Handel und
Anbau von Winterschachtelhalm (Equisetum hyemale) gemacht wurden. Damals konnte ich jedoch
noch nicht zu einem endgültigen Schluß kommen. Jetzt, sieben Jahre später, nach einer bizarren
Reise durch mehr als sechs Jahrhunderte Literatur in mehr als zehn verschiedenen Sprachen, ist
vieles klarer geworden. Dies ist eine gekürzte Version des umfassenden Berichts, der in der "Fern
Gazette" erschienen ist [2]
Tekst: Wim de Winter (Wim.deWinter@wur.nl)

Inleiding
Sinds de 16e eeuw lezen we in tal van boeken uit ver
schillende WestEuropese landen dat Schaafstro
(Equisetum hyemale) wordt gebruikt in diverse am
bachten, in het bijzonder in de houtbewerking. Be
wijzen daarvan vind je in de typische krassporen die de
dubbele rijen siliciumknobbeltjes achterlaten op het
hout, en in de inventarislijsten van werkplaatsen. Vaak
staat daarbij dat het Schaafstro in Engeland 'Dutch
Rush' (Hollandse bies) heet, omdat het op grote schaal
uit Holland werd ingevoerd. Dit wordt tot op de dag
van vandaag overgeschreven, bijvoorbeeld in de Ecolo
gische Flora. Als je dit spoor van overschrijven in de
tijd terugvolgt, dan kom je uit bij een invloedrijk va
renboek van Edward Newman [3]. Hierin doet de
schrijver nog een paar krasse uitspraken:

“… tot dit doel wordt het ingevoerd, onder de naam Dutch
Rush, in grote aantallen, uit Holland, waar het wordt geteeld
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op de oevers van vaarwateren en op de kustverdedigingswerken, die veelal versterkt en tezamengehouden worden door
zijn sterke en dichtgeweven wortelstelsel.”
Deze beweringen staan op gespannen voet met de eco
logische voorkeur van de soort, alsook met zijn huidige
en historische verspreiding [4]. Immers, Schaafstro
komt wel voor in Nederland, maar nauwelijks in Hol
land in engere zin. Vroeger was dat niet heel anders.
Verder vind je in de Nederlandse literatuur over
duinvastlegging en dijkenbouw helemaal niets over een
rol van Paardenstaarten daarin. Niet zo vreemd, want
Schaafstro is een bosplant die weinig op z’n plaats is in
de zeeduinen of in sloten en rivieren. Tenslotte beweert
Newman dat de planten die hij in Londen kocht veel
groter zijn en met meer ribben dan wat we in Europa
vinden. Gezien deze bedenkingen moeten we ons seri
eus afvragen hoe betrouwbaar Newman hier als bron
was. Maar hoe kwam hij dan tot zulke uitspraken?

Geschiedenis van de naam Dutch Rush

Handel tussen Holland en Engeland

Hoe komt het dat de Engelsen het Schaafstro met Hol
land zijn gaan associëren? Net als bij ons is in Engeland
in de loop der eeuwen een reeks van namen in gebruik
geweest om de plant mee aan te duiden. Op één na,
'Shave Grass' (schaafgras), hebben de meeste daarvan
nooit veel opgang gemaakt en zijn ook weer helemaal
verdwenen. De eerste vermelding van Shave grass vond
ik in een manuscript uit de tweede helft van de 14e
eeuw: “Cauda equina, cauda Caballina idem est. angl,
schauegres”. De naam is duidelijk verwant aan het Oud
Hoogduitse Scafthawi en daarmee aan ons eigen
Schaafstro [5]. Shave grass is in gebruik gebleven tot in
de 19e eeuw, maar later geheel vervangen door Dutch
rush.
Deze laatste naam verscheen zo rond 1700 en komt
aanvankelijk alleen voor in leerboeken voor ver
schillende ambachten. Woordenboeken uit die tijd
houden strikt vast aan de oude naam Shave grass. Dit
beeld verandert plotseling wanneer de herdruk van het
cryptogamendeel (sporenplanten) van William Wit
hering’s Botanical Arrangement verschijnt [6]. Dit boek
was een bestseller en is vele malen herdrukt. Vanaf de
tweede druk van 1792 staat Dutch rush als tweede
naam gelijkwaardig aan Shave grass vermeld. Dit
markeert kennelijk de overgang van volksnaam naar
officiële Engelse naam, want vanaf dat moment zie je
het in tal van andere publicaties, zie figuur 1. Aan het
begin van de 18e eeuw is er kennelijk iets veranderd,
waardoor de mensen het product gingen aanduiden
met de herkomst in plaats van de belangrijkste eigen
schap en wel allereerst door de mensen die er in hun
dagelijks werk gebruik van maakten. De toegenomen
handel met de lage landen bevredigt niet als verklaring,
want Schaafstro was maar een onbetekenend onderdeel
van die veelomvattende handel. Een maat of kwali
teitsverschil zoals Newman aangeeft zou een meer voor
de hand liggende reden zijn waarom men het nieuwe
product wilde onderscheiden met een eigen naam.

Schaafstro is niet heel zeldzaam in Engeland, maar de
Britten hadden het gevoel van wel. Industrialisatie en
verstedelijking begonnen er vroeger dan elders in Eu
ropa. Daardoor is er een tamelijk lange periode geweest
waarin wel veel mensen in de grote steden woonden,
maar er nog geen industrieel vervaardigd schuurpapier
bestond. Aangezien een groot deel van Londen één
grote bouwput was na de brand van 1666, is het denk
baar dat er heel veel schuurmiddelen nodig waren zon
der dat de infrastructuur bestond om die uit het
noordelijke platteland aan te voeren. Eind 17e eeuw
was Nederland al in beeld als leverancier van Schaaf
stro. In 1691 schrijft John Aubrey in een brief aan de
bekende botanicus John Ray: “Shave-weed used by
artists (which they have from Holland)” [7]. De artists
waar hij hier op doelt zijn klokkenmakers en metaalbe
werkers.
Overzichten van invoerrechten getuigen van het be
staan van Schaafstroimport, maar vreemd genoeg niet
eerder dan de eerste helft van de 19e eeuw. In wetge
ving van 1796 wordt er nog met geen woord over ge
sproken. In veel landen waren Paardenstaarten
dutyfree en vrijgesteld van tolheffingen. Je vindt ze
daarom wel vermeld in allerlei toltarieven, maar er
werden geen statistieken van bijgehouden, of ze waren
niet gewichtig genoeg om ze in een eigen categorie te
plaatsen. Sowieso waren Engeland en Nederland de
twee landen met de slechtste landbouw en handels
statistieken. Desondanks heb ik een aantal invoer
overzichten van de haven van Londen kunnen
bestuderen. Wat daaruit vooral blijkt is dat er maanden
voorbijgaan zonder dat er een Paardenstaart geregi
streerd wordt. Pas in 1827, wanneer de douane in
middels zeer goed georganiseerd is, duikt er een
opbrengstoverzicht op waaruit blijkt dat er in dat jaar
slechts voor iets meer dan £13 aangevoerd is. Vergelijk
dat met de Mattenbiezen:
In de 18e eeuw was er in Nederland minstens 40

Figuur 1
Verandering in het
gebruik van de
namen 'Shave
grass' en 'Dutch
rush' in de Engelse
literatuur van
17201860.
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Advertentie in het Algemeen Handelsblad van 31
maart 1849 waarin een partij Schaafstro wordt
aangeboden. "Schuurbies" was in de 19 eeuw de meest
gebruikelijke naam voor Schaafstro.

vierkante kilometer 'land' in gebruik voor de biezen
cultuur en veel van de productie werd geëxporteerd. In
datzelfde jaar 1827 brachten de invoerrechten op Mat
tenbiezen 360 maal zoveel op als die op 'polishing
rushes'. John Yeats, een Engels commercieelgeograaf
die in 1845/46 in Nederland woonde, vergelijkt
Schaafstro, dat "af en toe wordt geïmporteerd uit Hol
land" met Mattenbies (Scirpus lacustris): ”Talrijke
schepen beladen met dertig tot veertig ton van deze
[matten]biezen komen jaarlijks naar Engeland uit
Holland en België. Dit is een enorme massa gegeven
dat ze bijna niets wegen. Meer dan 1000 ton biezen
worden jaarlijks in de UK geïmporteerd” [8]. Let wel
dat deze cijfers uit de tweede helft van de 19e eeuw
stammen toen het gebruik van Schaafstro al flink op z’n
retour wegens de massaproductie van schuurpapier die
was begonnen in 1833.
Aan onze kant van de Noordzee waren het niet de offi
ciële statistieken maar de kranten die nauwgezet bij
hielden welke vracht er in welke haven werd aan en
afgevoerd. Maar één keer worden daarin Paarden
staarten genoemd: in de tweede helft van 1855 werden
door 142 binnenschepen in totaal 6.050 bundels
Schaafstro afgeleverd in Brussel [9]. Inmiddels weten
we dat zo’n bundel uit slechts 150 – 200 stuks bestond
[10] dus in geval van een dichte populatie (200 – 1.000
stengels / m2) komt dat neer op ruim minder dan een
hectare Schaafstroopstand. Zelfs als je in aanmerking
neemt dat de handel met Engeland midden 19e eeuw
ca. 50% omvangrijker was dan die met België, dan nog
is dit een verdere aanwijzing dat de hele Paarden
staartenbusiness van weinig betekenis was.

Veilig achter Hollands biezen
Newman's bewering dat we in Holland Schaafstro
kweekten op de zeeweringen wordt in de loop van de
19e eeuw telkens overgeschreven. Het is niet aan
nemelijk dat Newman doelde op de Duinpaardestaart
(Equisetum x moorei). Deze komt in ZuidHolland in
grote aantallen voor en groeit tot op de buitenkant van
de zeereep. Tussen Scheveningen en Hoek van Holland
kwam deze hybride zeker al in de 18e eeuw voor [11,
12]. Het wekt dan ook verbazing dat James Edward
Smith, de grondlegger van de Linnean Society, ze niet
heeft gezien bij zijn bezoek aan Scheveningen. In
datzelfde jaar publiceerde hij één van de eerste weten
schappelijke verhandelingen over varentaxonomie en
het is raar dat hij wel allerlei duinplanten noemt maar
niet zo’n opvallende Paardenstaart [13, 14].
In 1797 trok Jan Kops eropuit om rapport op te maken
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van de toestand van de duinen. Kops was botanicus,
had bijzondere aandacht voor planten die het duinzand
konden binden en was als landbouwkundige ook scherp
op planten die op andere wijze tot nut konden strekken.
Als Newman met “the consolidation of sea ramparts”
het vastleggen van stuifduinen heeft bedoeld, is het dan
voorstelbaar dat Kops de Paardenstaarten niet zou
hebben opgemerkt? Nee, integendeel, Kops schrijft dat
hem geen andere middelen bekend zijn om het stuiven
tegen te gaan dan Helmgras en rietmatten [15, 16]. Ook
andere auteurs uit de 18e en 19e eeuw die zich met het
stuifzandprobleem bezighouden noemen daarbij nooit
Paardenstaarten.
Waren het niet de duinen, dan moeten het de dijken
geweest zijn die met Schaafstro beschermd werden. Op
zeedijken is dit niet mogelijk. Ook in die tijd was het al
bekend dat je daarvoor een hard oppervlak nodig hebt
en dat geen enkele plant tegen de golven bestand is.
In het binnenwater werden riet en biezen wel onder
kend als effectieve golfbrekers [17], maar deze groeien
niet in zout water en niet aan de hoogwaterlijn. Op het
hoge deel van de dijk beschermen oppervlakkig worte
lende kruiden het talud inderdaad tegen erosie, maar
diep wortelende soorten verzwakken juist de construc
tie [18]. De dichte bestanden die het Schaafstro vormt
zouden de kruiden die betere bescherming bieden
schade doen. Al met al is er noch historisch bewijs,
noch een technische rationele te vinden voor de
uitspraak van Newman dat Schaafstro in Holland in
grote getale zou worden gekweekt op oevers en
kustverdedigingswerken en zo zou bijdragen aan de
versteviging van deze werken.
De vermoedelijke bron van de mythe is een andere 18e
eeuwse bestseller, the Gardeners Dictionary [19, 20].
Hierin wordt het beeld geschetst, dat er twee soorten
biezen

“groeien aan de stranden, alwaar ze dikwijls van het
zout water nat gemaakt worden. Deeze twee soorten
worden in Holland met groote zorgvuldigheid geplant
aan de Zeedijken, om het water te beletten van de aarde
weg te spoelen, welke zeer los zijnde, in gevaar zou zijn,
om bij elk Tij weg te schieten, indien 'er de wortels van
deeze Biezen niet waren, welke zig zeer diep in den
grond vast maaken, en bij de oppervlakte ondereen verward worden, zodat ze de aarde digt bij malkander
houden. Daarom, wanneer de wortels deezer Biezen vernield zijn, herstellen ze de Inwooners aanstonds, om
verder schade voor te komen.”

In dit origineel staat het buiten kijf dat het niet om
Schuurbies gaat, maar om de Ruwe bies (Scirpus
lacustris ssp. tabernaemontani (C.C. Gmelin)) (als
Juncus acutus in de 18e eeuwse nomenclatuur). Deze
werden op grote schaal geteeld voor de biezenindustrie,
met name in het noordelijk Deltagebied. Het handboek

van Miller zag meerdere herdrukken, is in verschillende
andere talen vertaald en werd vrijelijk geplagieerd. De
tekst wordt gedurende zo’n honderd jaar steeds weer
overgeschreven en net als bij het spelletje woorddoor
fluisteren zie je het steeds een beetje veranderen. In
1829 duikt de naam Dutch Rush erin op [21], nog
expliciet verbonden aan "Juncus acutus and mariti
mus”. Newman neemt dit over, maar koppelt het aan
Equisetum hyemale, die dan als soort Dutch Rush
wordt genoemd.

Die biezen die met scheepsladingen tegelijk uit Holland
kwamen hebben in het Engels nooit de soortnaam
Dutch Rush gehad, maar onvermijdelijk noemden
handelaars de goede kwaliteit biezen uit Holland ge
woon Dutch rushes. In advertenties uit die tijd is dat
goed te zien en het zal wel vaker tot verwarring hebben
geleid. Uit 25 krantenadvertenties uit de eerste helft
van de 19e eeuw blijkt bij meer dan de helft nergens uit
of het om Schaafstro of stoelenbiezen gaat (van de ove
rige betreft een op de drie Schaafstro en de rest echte
biezen). •••
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Het geslacht Lecanopteris
Introductie

Via de website van de Nederlandse Varenvereniging zijn posters van de miervarensoorten
(Lecanopteris) te bestellen. Om deze tekeningen en dit bijzondere varengeslacht nader onder de
aandacht te brengen worden in een serie van artikelen alle 1 3 miervarensoorten in VarenVaria
besproken. In dit nummer de introductie op de serie en de bespreking van de eerste soort:
Lecanopteris balgooyi.
Posters of Ant Fern species (Lecanopteris) are available to order on the website of the Dutch Fern
Society. To promote these drawings and this remarkable Fern genus all 1 3 Ant Fern species will be
discussed in a series of articles in VarenVaria. In this edition, the introduction to the series and the
discussion of the first species: Lecanopteris balgooyi.
Poster von Ameisenfarnen (Lecanopteris) können über die Website der niederländischen
Farngesellschaft bestellt werden. Um die Zeichnungen und diese bemerkenswerte Farngattung zu
fördern, werden alle 1 3 Arten der Ameisenfarne in einer Reihe von Artikeln in VarenVaria behandelt.
Als Einführung in diese Serie wird in dieser Ausgabe als erste Art Lecanopteris balgooyi behandelt.
Tekst, foto's en tekeningen: Luuk Jaarsma (l.jaarsma@telfortglasvezel.nl)

Inleiding
Een aantal van de leden zullen mij niet kennen, daarom
zal ik mij even voorstellen. Mijn naam is Luuk Jaarsma,
foto 1. Ik woon al 25 jaar in Leusden bij Amersfoort.
Samen met Joop Comijs † en Harry Roskam heb ik de
Nederlandse Varenvereniging opgericht (1989).

Foto 1 Luuk Jaarsma

12

In die tijd had ik als hobby tekenen en schilderen.
Meest portretten met olieverf, maar later ook aquarel
len van planten, met name van varens. Ik was ook bezig
om varens te drogen en had van één van de gedroogde
veren een foto gemaakt. Op deze foto zag je de schaduw
van de veer op het papier en daardoor kwam ik op het
idee om de varens op die manier te schilderen, dus met
de schaduw erbij. In de beginperiode werd ook prof. dr.
Bert Hennipman lid van de Varenvereniging en hij zag
tijdens een bijeenkomst mijn tekeningen aan de muur
hangen.

Tekeningen
Bert Hennipman was erg enthousiast over mijn
tekeningen en vroeg mij of ik voor de Universiteit
Utrecht een zeldzame varencollectie wilde vastleggen
op aquarelpapier. Het betrof alle 13 mierenvarensoor
ten (Lecanopteris) waarvan een deel verspreid is over
centraal Azië en een deel alleen maar voorkomt op
specifieke eilanden. Ik zal hier later inhoudelijk op in
gaan.
Over die vraag moest ik wel even nadenken en ik wilde
deze planten eerst wel eens zien. Al snel had ik een af
spraak met Bert Hennipman gemaakt en mocht ik
langskomen in de kassen in Utrecht. Het bijzondere
van miervarens is dat dit geslacht tijdens de evolutie
een grote holle wortelstok (rizoom) heeft ontwikkeld en
die holle rizoom wordt bewoond door mieren. De plant
zorgt voor woonruimte en de mieren zorgen voor be
scherming. Ik heb dit zelf aan den lijve ondervonden
toen ik in 1996 op centraal Sulawesi (Indonesië) een
aantal stekken van L. spinosa had meegenomen. De
mieren zaten overal onder mijn kleding en ik werd be
hoorlijk gestoken. Maar goed je moet er wat voor over
hebben.
Ik besloot onder begeleiding van Bert Hennipman deze
varens te gaan tekenen en maakte daarvoor gebruik
van diverse informatie en apparatuur van de Universi
teit Utrecht en persoonlijk advies van Bert Hennipman.
Na 3 ½ jaar had ik 12 van de 13 soorten getekend, al
leen van L. Holtumii was destijds niet genoeg informa

tie beschikbaar om een complete aquarel te maken. Om
de planten zo levensecht mogelijk te kunnen tekenen
kreeg ik elke keer één van de soorten mee naar huis. De
eerste die ik meekreeg was L. pumila, omdat deze
volgens Bert Hennipman vrij makkelijk te houden is in
de huiskamer. Later kwam ik erachter dat ze bijna al
lemaal makkelijk te houden zijn. Het gebeurde zelfs dat
in de kassen één van de soorten dood ging en dat bij
mij thuis deze soort het nog prima deed. Zodoende kon
ik de Universiteit weer een stek teruggeven.

Ervaringen
Het bijzondere van miervarens is dat bij 4 soorten de
rizoom (redelijk) bedekt is met schubben en de sporen
aan de onderkant van het blad zitten. Bij 7 soorten is de
rizoom amper bedekt met schubben en zitten de sporen
op de rand van het blad met de onderkant naar boven
gedraaid. De andere 2 soorten hebben van beide groe
pen een deel van de eigenschappen, zij hebben een
rizoom amper bedekt met schubben maar wel de spo
ren aan de onderkant van het blad.
Ik merkte dat de planten vrij sterk waren, de meeste
geen tropische temperaturen nodig hadden en ze heel
veel licht konden hebben. Tijdens mijn verblijf op Su
lawesi werd mijn vermoeden bevestigd, in het re
genwoud vond ik alleen op de open plekken heel hoog
in de boomtoppen miervarens. Echter, tijdens een be
zoek aan een nationaal park bij Gorontalo in het
noorden van Sulawesi liep ik bij toeval een gebied bin

Foto 2 Kweektafel met diverse Lecanopteris soorten.
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Naam op aquarel
Lecanopteris balgooyi
Lecanopteris carnaedii
Lecanopteris carnosa
Lecanopteris celebica
Lecanopteris crustatea
Lecanopteris curtisii
Lecanopteris holtumii
Lecanopteris luzonensis
Lecanopteris mirabilis
Lecanopteris pumila
Lecanopteris sarcopus
Lecanopteris sinuosa
Lecanopteris spinosa

Geldige naam

Lecanopteris lomarioides

Schubben

Plaatsing sporenhoopjes

Amper schubben
Amper schubben
Amper schubben
Amper schubben
Schubben
Amper schubben
Amper schubben
Amper schubben
Schubben
Amper schubben
Schubben
Schubben
Amper schubben

Onderkant blad
Zijkant blad naar boven gedraaid
Zijkant blad naar boven gedraaid
Zijkant blad naar boven gedraaid
Onderkant blad
Zijkant blad naar boven gedraaid
Zijkant blad naar boven gedraaid
Zijkant blad naar boven gedraaid
Onderkant blad
Zijkant blad naar boven gedraaid
Onderkant blad
Onderkant blad
Onderkant blad

Tabel 1 De getekende soorten van het geslacht Lecanopteris.

nen gewoon langs de weg waar overal waar ik maar kon
kijken duizenden miervarens groeiden, in de heggen, in
een soort boomgaarden en in de bomen zelf. Soms
groeiden er zelfs twee verschillende soorten op elkaar.
Helaas had je in die tijd nog geen digitale camera en op
mijn fotorolletje was geen plek meer voor nieuwe fo
to’s. Het reserverolletje lag nog in het hotel. Ooit ga ik
terug met een digitale camera om dit alsnog vast te
leggen. Kortom, deze planten kwamen daar in grote
getale voor buiten het regenwoud in een vrij droog en
open gebied, ze kregen regelmatig de volle zon te ver
duren. Ik vond hier een vermolmd exemplaar van
waarschijnlijk een nieuwe soort met heel veel grote
lange stekels. Deze was compleet verrot en als je hem
vastpakte viel het als poeder uit elkaar. Ook dit is een
goede reden om ooit terug te gaan.
Thuis ben ik door de jaren heen alle soorten kwijtge
raakt door ruimtegebrek. Ik werd vader van twee
kinderen en deze hadden de ruimte nodig. Een mierva
ren heeft veel licht nodig en dat had ik niet meer. Ook
speelde ongedierte, zoals de Varenrouwmug, een grote
rol in het verdwijnen van mijn laatste planten.
Inmiddels zijn we twintig jaar verder en heb ik het af
gelopen jaar via de site van Andreas Wistuba (Duits
land) alle soorten kunnen bemachtigen. Ik heb nu alle
dertien soorten levend in huis en ben van plan om deze
te stekken en in de loop van de jaren ook hiervan spo
ren te gaan zaaien. Op foto 2 is een deel van de collectie
te zien. Sommige zijn nu nog vrij klein maar ze zijn wel
heel goed door de winter heen gekomen.
De kinderen zijn inmiddels groot en ik heb nu weer
voldoende ruimte om deze varens te houden. Binnen
kort wordt de zolder verbouwd tot atelier/kas met vier
grote dakramen en een raam aan de tuinzijde,
waardoor er voldoende licht binnenkomt. Deze kamer
ligt op de noordwestzijde, zodat niet de hele dag de
volle zon op de ramen staat.

Fotostrip pagina 12
LINKS: Lecanopteris mirabilis
MIDDEN:Lecanopteris spinosa
RECHTS: Lecanopteris luzonensis
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VarenVaria
Omdat ik toch een bepaalde volgorde moest kiezen
voor de bespreking van de soorten heb ik gekozen voor
de alfabetische volgorde van de soortnaam waaronder
de soorten getekend zijn. Gewoon omdat dit mij vrij
logisch lijkt zonder daar verder een bedoeling mee te
hebben. Naast een advies over hoe deze planten het
beste te verzorgen en te stekken zijn, beschrijf ik de
soort met informatie over het verspreidingsgebied en
de hoogte waarop deze plant gevonden is, enz.
Mijn verhaal is echter geen wetenschappelijk verhaal,
maar meer een verhaal vanuit het oogpunt van de
hobbyist. Het betreft de soorten uit tabel 1. Van één
soort is inmiddels de naam gewijzigd.
Mijn eerste verhaal zal gaan over L. balgooyi. Deze
soort heeft een bijzonder verhaal waar ik persoonlijk bij
betrokken ben.
Het is voor mij een plezier om eindelijk mijn verhaal
aan een groter publiek kwijt te kunnen. Ik hoop dan
ook dat ik de leden ermee zal boeien. Mijn doel is om
de leden en eventueel nietleden te interesseren voor de
miervarens. Ik wil ook deze varengroep in stand
houden en beschermen door de soorten zoveel mogelijk
onder de leden te verspreiden en met mijn verhaal de
kennis over en ervaring met deze varens te verspreiden.
Ooit gaf ik een stek mee tijdens een bijeenkomst aan
Yves Delbecque van L. pumila. Zelf was ik die in de
loop van de jaren kwijtgeraakt. Vorig jaar nam Yves
weer een stek voor mij mee naar de bijeenkomst in
Hilversum en na tien tot vijftien jaar had ik mijn plant
weer terug. Het mooie is dat dit hoogstwaarschijnlijk
ook nog eens een kruising is tussen L. pumila en L.
celebica.•••

Tekening pagina 15
Lecanopteris balgooyi
De Lecanopteris tekeningen zijn te bestellen via de
website van de Nederlandse Varenvereniging.
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Het geslacht Lecanopteris
Lecanopteris balgooyi

Tekst, foto's en tekeningen: Luuk Jaarsma (l.jaarsma@telfortglasvezel.nl)

Rizomen
Zoals ik in het introductieartikel heb beschreven, be
staat het geslacht Lecanopteris uit twee hoofdgroepen,
een groep met geschubde rizomen met de sporen aan
de onderkant van het blad en een groep met bijna niet
geschubde rizomen met de sporen op de rand aan de
bovenkant van het blad.
Het mooie en bijzondere van L. balgooyi is dat deze
samen met L. spinosa tussen de twee groepen in staat,
ze hebben een rizoom zonder schubben en de sporen
aan de onderkant van het blad.

Onverwachte ontmoeting

In de jaren 90 werd ik opgebeld door de kaschef (Aart
Vogel) van de Hortus in Leiden met de mededeling dat
er een student langs zou komen die op vakantie was
geweest in Indonesië en daar bij toeval een voor hem
onbekende miervaren had gevonden. Ze hadden geen
enkel idee om welke soort miervaren het ging. Aart zag
wel dat het om een soort ging die nog niet in de Hortus
aanwezig was en vroeg mij of ik deze stek zo snel
mogelijk op wilde halen, omdat ik al redelijk wat erva
ring had met het houden van deze planten.
Natuurlijk was ik direct enthousiast en ging naar de
Hortus om deze stek op te halen. Tot mijn grote ver
bazing zag ik dat het L. balgooyi betrof, waarvan er
slechts enkele exemplaren zijn gevonden. Helemaal
spannend was het dat ik de aquarel van L. balgooyi ge
tekend had aan de hand van gedroogd materiaal en dan
daar ter plekke in één keer de levende versie van in
mijn handen heb. Het was best wel een voldoening om
de plant te herkennen zoals ik hem getekend had.
L. balgooyi maakt een soort stekels, doordat uitgelopen
bladgroeipunten geen blad vormen maar in een punt
uitlopen.
De plant ontwikkelde zich goed bij mij thuis, echter na
een jaar kreeg ik een grote verbouwing en had geen
ruimte meer voor de planten en bracht de redelijk
volgroeide plant terug naar de hortus waar die nog
steeds staat. Aart Vogel stuurde sporen op naar Wis
tuba in Duitsland die vervolgens de daarvan gekweekte
jonge planten aanbood op internet. Ik heb daar in 2014
drie planten van besteld en ben deze nu aan het op
kweken.
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Vermeerdering
Bij L. balgooyi groeien de sporen aan de onderkant van
het getande blad, de plant laat zich vrij gemakkelijk
kweken.
Vorig jaar heb ik sporen uit de hortus van Leiden ge
zaaid en nu beginnen de eerste blaadjes zich te ontwik
kelen. Het zal zeker nog tot eind volgend jaar (2016)
duren voor zich redelijke planten ontwikkeld hebben.
Als het zover is en alles goed gaat wil ik de jonge
planten verdelen onder de leden.
Verhoudingsgewijs heeft L. balgooyi veel bladop
pervlak t.o.v. rizoom, waardoor de plant redelijk snel
vocht verdampt. Daarom is het belangrijk dat de plant
goede sterke wortels heeft. Bij de stek die Wistuba mij
had opgestuurd was het wortelstelsel nog niet goed
ontwikkeld, waardoor het rizoom heel langzaam begon
in te drogen, zover dat je echt rimpels kon zien. Dit
probleem los je niet op door meer water te geven. Ik
heb direct bij alle bladeren van de stek meer dan de
helft weggesneden om de verdamping in te perken.
Binnen een week waren de rimpels verdwenen, zodat
de stek zijn wortelstelsel kon ontwikkelen. De bladeren
komen vanzelf terug als de wortels goed ontwikkeld
zijn.
Als de plant indroogt krijgt je de neiging om meer
water te geven maar dat is juist riskant, dit is een ideale
omgeving voor schimmels. Ik heb recent ondervonden
dat als de schimmels de wortelstok binnendringen er
geen houden meer aan is. Ik ben op deze manier twee
stekken van L. Holtumii kwijtgeraakt. Als je een stuk
van een grote miervaren afsnijdt op een plek waar de
wortelstok al verhard (donker) is, hou dan het snijvlak
boven de potgrond en hou dit deel van de aarde wat
droger. Uiteindelijk zal het losgesneden deel verharden,
waardoor het minder gevoelig voor schimmels is.
Wat mij opvalt nu ik al een tijdje miervarens aan het
kweken ben is dat daar waar de rizoom het meeste licht
krijgt zich ook de meeste bladeren ontwikkelen. Dit zie
je ook heel sterk bij planten die in de natuur gevonden
zijn en eigenlijk is het ook heel logisch.

Verzorging
Belangrijk is om te weten welk klimaat de varen het
prettigst vindt. L. balgooyi is tot nu toe alleen gevon
den op centraal Sulawesie (Indonesië) op een hoogte
variërend tussen de 900 en 1.300 meter. Op die hoogte
is het niet meer superwarm maar ook niet heel koud.
Omdat deze varen naar verhouding veel blad heeft
t.o.v. wortelstok is het verstandig om hem niet in de
volle zon te plaatsen, anders zou de plant meer vocht
verdampen dan de wortels aan kunnen trekken, ge
temperd zonlicht door vitrage is prima.
In de natuur groeit de plant als epifyt in een boom, zo
op een kale met soms wat mos begroeide tak. Daardoor
kan het regelmatig voorkomen dat plant volledig op
droogt. Ik heb vaak genoeg een miervaren in de natuur
gezien die behoorlijk verschrompeld was. Maar als er
dan weer eens een plensbui komt, herstelt een deel
van de plant zich vanzelf.
De ideale potgrond bestaat uit 1/6 deel Spagnum 3/6
deel Anthurium en Varengrond en 2/6 deel orchi
deeëngrond waar ik uiteindelijk nog een stukgemaakt
Osmocote bolletje (voeding voor groene planten) door
heen meng. De orchideeëngrond bevat wat meer voe
ding en brokjes hout om de aarde luchtig te houden.
Vergelijk de vochtigheid van de potgrond met die van
een uitgeknepen vaatdoek, dus zeker niet te nat.
In vergelijking met een gewone varen heeft een mier
varen meer voeding nodig. In de natuur zorgen de
mieren hiervoor, zij sjouwen van alles naar binnen
(dode insecten en dergelijke) en de plant neemt daar
een deel van op. Dit is destijds op de Universiteit
Utrecht getest door prof. dr. Bert Hennipman door de
len van de voeding licht radioactief te maken. Na een
bepaalde tijd kon hij meten dat bepaalde delen van het
blad radioactief werden en dus de voeding in het blad
opgenomen was. Ik merk bij het kweken een duidelijk
verschil met planten die wel en geen voeding krijgen,
degene met voeding worden groener en krijgen meer
blad en groeien sneller.

brachten in een spleet in de schors van de boom, zo zou
de varen dan geholpen worden om zich te verspreiden.
Dit is op zich fantastisch maar er zijn ook mieren die
bladeren meenemen naar hun nest en daar dan schim
mels op kweken. En schimmels kunnen juist schadelijk
zijn voor miervarens. De meeste miervarens maken
zoete druppels onderaan hun blad bij de basis van de
eerste vertakking van de bladnerf. Als je in een kas een
sproeiinstallatie hebt, zie je dit niet want dan worden
de druppeltjes weggespoeld.

Zonder mieren
Op zich is de plant redelijk goed te houden, kan tegen
een lage luchtvochtigheid, maar de grootste vijand is de
Varenrouwmug. Deze legt zijn eitjes in de vochtige
potgrond, waarna de larven de wortels aanvreten en
soms in de wortelstok zelf kruipen en daar schade aan
brengen.
Normaal zouden de mieren dit probleem oplossen
maar die heb ik niet. Ik heb hier echter een andere
natuurlijke oplossing voor gevonden. Ik heb bij het
tuincentrum een aantal zonnedauwachtige planten
gekocht die op fijnvertakte bladeren druppeltjes lijm
produceren en vliegjes aantrekken. Dit in combinatie
met gele lijmkaarten loste mijn probleem binnen de
kortste keren op.
Nu een jaar later heb ik af en toe een vliegje dat van
buiten komt maar deze is een kort leven beschoren.
Onverwachte hulp kwam ook nog in de vorm van kleine
spinnetjes die hun web in de bladeren van de varens
maken. De spinnetjes doen de plant geen kwaad.•••

Mieren
Om nog even terug te komen op de mieren, deze zijn
van cruciaal belang voor de plant. Voor zover mij
bekend is er maar één soort mier gevonden in L. Bal
gooyi, dit betreft Crematogaster brunnea. De mieren
sjouwen voeding naar binnen en slaan deze op in de
holtes van de varen. Het bijzondere aan de holtes van
L. Balgooyi is dat er twee holtes door het verlengde van
de wortelstok lopen, de grotere onder en de kleinere
slingert erboven tussen basis van de bladstelen door. Je
kunt dit mooi zien op de doorsnede. Normaal staan
deze holtes bij deze plant niet in verbinding met elkaar,
tenzij de mieren zelf een doorgang forceren.
De mieren beschermen de plant tegen alle ongedierte
en ze kunnen behoorlijk fel zijn, ik weet dit uit ervaring.
Op centraal Sulawesi zag ik mieren in een gebied met L.
sinuosa die met de bek vol sporen liepen en deze aan
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Kijk omhoog

Tekst en foto's: Ben van Wierst (b.vanwierst@hetnet.nl)

Varia

Dit jaar, begin april fietste ik mijn gewone weg van het
station naar huis. Meestal kijk ik vooral voor mij, om
dat ik snel naar huis wil. Dit keer keek ik toevallig om
hoog en zag op het schuine dak van een etagewoning
wat groens staan. Dat verbaasde mij wel, want begin
april is er nog niet veel groens en zeker niet op een
schuin dak. Ik had al wel een vermoeden van wat daar
groeide. Mijn vermoeden werd bevestigd toen ik de
volgende dag met de verrekijker de planten bekeek. Het
waren drie Gewone eikvarens (Polypodium vulgare)
die alle drie naast een eigen dakraam stonden. Een
paar dagen later maakte ik foto’s van de planten en
groeiplaats en maakte er ook melding van op waarne
ming.nl.
Gewone eikvarens groeien vaker epifytisch. Dat doen ze
vaak in bomen. Schijnbaar was dat vroeger een belang
rijk kenmerk van de soort, want de bekende Rembertus
Dodoens noemt de plant zelfs 'boomvaren' in zijn
Cruijdeboeck (1554).
Met de opkomst van de industrie en daarmee van de
luchtverontreiniging (zwaveldioxide/zure regen) ver
dwenen de planten uit de bomen. De laatste jaren zien
we een afname van luchtverontreiniging en tegelijker
tijd worden er op meerdere plekken in het land toe
nemende aantallen epifytisch groeiende eikvarens
gezien. In de omgeving van Lelystad zag ik varens op

Eikvarens op hoogte
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wilgen rondom de Oostvaardersplassen, maar ook op
bomen in het Gelderse Hout.
Achteraf bedenk ik mij dat de eikvaren die ik in 1992 op
het dak van het BovenIJ ziekenhuis zag groeien een
sterke plant geweest moest zijn geweest, want de zure
regen was toen nog niet echt over.
De plek op het dak naast een dakraam lijkt zeker op een
epifytische groeiplaats in een boom. Deze drie planten
staan op de naar het noorden gerichte zijde van het
huis, dus niet in de volle zon. Waarschijnlijk hebben ze
daardoor altijd wel wat vocht tot hun beschikking, al
zijn eikvarens natuurlijk ook bekend om hun droogte
resistentie als ze eenmaal goed geworteld zijn.
Ik heb wel even getwijfeld of ik de groeiplaats openbaar
zou maken. Als het bekend wordt dat de planten daar
staan lijkt mij de kans groot dat ze snel verwijderd
worden.•••

Cystopteris zaailingen op bakstenen muurtje.

Dryopteris zaailing tussen bestrating en huis.

Lang verwacht, uiteindelijk gekregen.
Tekst en foto's: Ben van Wierst (b.vanwierst@hetnet.nl)
Ik ben altijd jaloers geweest op andere plantenlief
hebbers in wiens tuinen her en der jonge varenplanten
spontaan verschijnen. Waarom gebeurde dat niet in
mijn tuin? Het was mij niet duidelijk. Mogelijk ligt het
aan de kleigrond waarop ik tuinier. Met name in de
zomermaanden kan het oppervlak erg droog worden
wat natuurlijk funest is voor eventuele prothallia.
Ik begon met het inrichten van mijn tuin in 2005. De
eerste muurtjes maakte ik van los gestapelde baksteen
die overal in de jonge nieuwbouwwijk te vinden waren.
Later maakte ik ook een muurtje van tufsteen. Op dit
laatste muurtje staan rijkelijk mos en andere plantjes
maar geen varens. Mogelijk is ook dit muurtje te
droog?
Gewenste uitzaaiing
Het grootste deel van de baksteenmuurtjes is op het
zuiden gericht. Hierdoor zijn ze waarschijnlijk te droog,
want op deze muurtjes vond ik tot nu toe geen jonge
varens. Maar in 2012 zie ik tot mijn verrassing op een
muurtje dat op het noorden is gericht een jong varentje
groeien. Het bleek een Cystopteris te zijn. Niet zo gek
want er stonden 3 volwassen planten op 80 cm afstand
van de jonge plant. Deze volwassen planten zijn
nakomelingen van Cystopteris alpina die ik in 1994
opkweekte uit sporen die de Hortus destijds uitdeelde
aan leden van de Varenvereniging. Jaren later met wat
meer kennis van Cystopteris leek mij dat de volwassen
planten zowel eigenschappen van Cystopteris alpina
als van Blaasvaren (Cystopteris fragilis) hadden. Ik
heb navraag gedaan bij Rolf Thiemann of hij hetzelfde
zag als ik. En hij beaamde dat het toegestuurde blad
van een van deze planten inderdaad de kenmerken had
van beide soorten. Het verbaasde mij dat deze moeilijk
op te kweken ouderplanten zich als eerste in mijn tuin
uitzaaiden. Dit voorjaar stonden er al 5 Cystopteris
zaailingen op het muurtje. Bovendien verschenen er op
datzelfde muurtje 2 Cyrtomiumzaailingen waarvan er
één duidelijk de kenmerken heeft van Smalle ijzervaren
(Cyrtomium fortunei).
Eveneens dit voorjaar vond ik een jonge Tongvaren
(Asplenium scolopendrium). Ik weet dat dat voor veel
van de lezers niets bijzonders is, maar voor mij is het
dat wel. De plant staat ook weer op een naar het

noorden gerichte helling van een 120 cm hoge heuvel in
mijn tuin. Dat milieu doet mij denken aan de greppels
hier in de Flevopolder met soms veel Tongvarens. Dat
was niet het einde van de verrassingen.
In de loop van 2015 kwamen er meerdere Tongvaren
zaailingen bij. En tussen de betonklinkers van mijn
oprit en tussen deze klinkers en mijn huis kwamen
zeker een twintigtal onbekende varentjes op. Ik denk
dat ze allemaal tot dezelfde nog onbekende Dryopteris
soort behoren. Ik vermoed dat dit ook geen inlandse
soort is. Ik verwonder mij dat ze opkomen in een
volgens mij erg varenonvriendelijk milieu zo tussen de
betonklinkers op een ondergrond van wit zand. De
potentie van deze soort laat mij nogmaals zien hoe
gemakkelijk wij varenliefhebbers exoten kunnen
creëren.
Ongewenste verwildering
Ik heb in mijn tuin twee vijvers. In het moerasdeel van
de ene staat Bolletjesvaren (Onoclea sensibilis). Die
doet het daar goed. Ik wil de plant echter niet op ande
re plekken in de tuin hebben. Deze zomer ontdekte ik
een tien centimeter grote Bolletjesvaren in het moeras
deel van de andere vijver. Dit is zeker een geval van
spontane uitzaaiing van deze soort. Dit toont maar
weer eens aan dat de angst voor het verwilderen van
deze soort in Nederland reëel is. Overigens is dit in
Nederland ook al aantoonbaar gebeurd.
Dit spontaan uitzaaien van de Bolletjesvaren heeft mij
wel aan het denken gezet over de verantwoordelijkheid
die je hebt als plantenliefhebber. Want we klagen dan
wel over de aanwezigheid van de vele exoten in de
Nederlandse natuur, maar als ik mijn Bolletjesvarens in
mijn tuin laat staan zal deze elk jaar weer sporuleren.
Als deze sporen dan vervolgens kiemen en de soort
daarmee vaste voet in grote moerasgebieden krijgt is
dat misschien wel mijn eigen schuld.
Moet ik mijn Bolletjesvarens weg halen uit de tuin om
het risico op ongewenste verwildering te voorkomen?
Zo, ja welke soorten moet ik dan nog meer weghalen uit
mijn tuin: welke andere soorten zijn een potentiële be
dreiging voor de inheemse natuur?•••
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