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Voorwoord
Eind 2016 heeft de toenmalige stadsecoloog van de gemeente Amersfoort, mevrouw
Renée van Assema, de KNNV, Afdeling Amersfoort en omstreken, verzocht een
flora- en fauna-inventarisatie uit te voeren op de begraafplaats Rusthof aan de
Dodeweg in Leusden. Parallel aan dit verzoek is aan de coördinator van de
werkgroep Varens gevraagd in de serie “Natuur, Landschap en Milieu” van de
gemeente Amersfoort een publicatie te verzorgen over de varens op de
begraafplaats. De begeleiding van het onderzoek vanuit de gemeente Amersfoort is
na het vertrek van Renee van Assema overgenomen door de huidige stadsecologen
van de gemeente Amersfoort Fenneke van der Vegte en Willem Kruijswijk, De
uitkomsten van de algemene inventarisatie van de flora en fauna werd uitgevoerd
door de werkgroep Wilde Planten, onder leiding van Arie van den Bremer en werd op
24 mei 2018 aangeboden aan de directie van de begraafplaats. In het rapport is een
voorpublicatie opgenomen over de eerste uitkomsten van het varenonderzoek. Deze
brochure is het eindverslag van dit varenonderzoek

Over de KNNV
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging,
KNNV, is een vereniging van mensen met een ruime
belangstelling voor de natuur. Ze willen de natuur beleven,
proberen te begrijpen en beschermen. Daarom zijn de leden
van de KNNV vaak buiten in het veld te vinden. De KNNV is al
meer dan 100 jaar de vereniging voor veldbiologie in
Nederland. Meer informatie over de landelijke vereniging is te
vinden op http://www.knnv.nl en over de Amersfoortse KNNV
op http://www.knnv.nl/amersfoort.

Afdeling Amersfoort en omgeving
De Amersfoortse afdeling is opgericht in 1911 en bestaat in het jaar van dit
vegetatieonderzoek dus ruim 100 jaar! Behalve de stad Amersfoort omvat de afdeling
ook een vrij groot gebied eromheen. Er zijn zo’n honderddertig leden uit Amersfoort
en wijde omgeving. De hoofdactiviteiten van de afdeling bestaan uit cursussen,
inventarisatieprojecten, werkgroepbijeenkomsten, natuurlezingen en excursies. Wij
werken daarbij samen met het IVN Amersfoort en het milieucentrum Landgoed
Schothorst in Amersfoort van de gemeente.

Joop de Wilde
Projectleider Werkgroep Varens van de KNNV Amersfoort e.o. en van het “Onderzoek
Varens Begraafplaats Rusthof - Leusden”.
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Inleiding
Je hoeft maar één keer over de begraafplaats te wandelen om te weten dat er veel
varens groeien. Dat zegt nog niets over de soorten die aangetroffen kunnen worden
en over de aantallen. Het was na een eerste wandeling echter volkomen duidelijk dat
een onderzoek naar de varens op Rusthof tot resultaten zou leiden en dat er een
redelijke kans was op het vinden van een grote verscheidenheid aan soorten. Het
eindresultaat was verrassend. Er werden 30 soorten gevonden verdeeld over meer
dan 1000 vindplaatsen. Dat zijn verbluffende getallen.
Op de begraafplaats is sprake van een grote verscheidenheid aan terreinen. Graven,
aarden wallen, aangelegde natuurlijke elementen zoals vijvers, kunstmatige heuvels,
bosterreinen in verschillende samenstellingen zoals naaldbomen, loofbomen en
gemengd bos. Ook is er een nieuw aangelegd terrein waarvoor veel grond van buiten
is aangevoerd. Tussen veel graven zijn schelpenpaden aangelegd waardoor in
bepaalde delen van het terrein kalkuitspoeling plaatsvindt. Het mag duidelijk zijn dat
de verscheidenheid aan terreinsoorten en bodemsamenstelling leidt tot een grote
verscheidenheid aan biotopen die een goede habitat vormen voor verschillende
varensoorten.
Daarbij moet wel al direct een onderscheid worden gemaakt tussen varensoorten en
planten die zich van nature op het terrein hebben ontwikkeld en varens en planten
die min of meer rechtstreeks afkomstig zijn uit tuincentra. In het onderzoek is daarom
gekeken welke varensoorten van nature tot de Nederlandse flora behoren. Daarbij is
ook bekeken of de vindplaatsen op Rusthof gerekend moeten worden tot de
natuurlijke habitat van de soort. Daarnaast zijn er de planten die echt op graven zijn
aangetroffen en waarvan mag worden aangenomen dat zij door de mens –
nabestaanden van de overledenen - zijn aangeplant. Een derde groep vormen de
varensoorten die door de landschapsarchitecten en hoveniers tijdens de inrichting
van de begraafplaats zijn aangeplant.
Interessant is om in de toekomst vast te stellen of de aangeplante varens als
verspreidingsbron gaan functioneren binnen het gebied van de begraafplaats en
daarbuiten. Daarvoor is het noodzakelijk alle aanwezige varens te inventariseren en
de vindplaatsen exact vast te leggen. Een dergelijk onderzoek verschilt veel van de
methode die vaak wordt toegepast waarbij een terrein in sectoren wordt ingedeeld, er
gekeken wordt naar welke planten in de verschillende sectoren worden aangetroffen.
Daarbij wordt er globaal gekeken naar de verspreidingsdichtheid. In het eindrapport
worden “streeplijsten” opgenomen waaruit kan worden afgelezen welke planten in
welke sector voorkomen en met welke dichtheden.
Voor het specifieke varenonderzoek op Rusthof werd dit als onvoldoende beoordeeld
en is er gekozen voor een volledig onderzoek waarbij iedere varen op het terrein in
beeld is gebracht. Met de gps zijn de coördinaten van individuele varens of clusters
van varens vastgelegd.
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Alle data zijn onder de naam van de KNNV vastgelegd in de database Waarneming
Pro van de gemeente Amersfoort en zijn daarmee, nu of in de toekomst, toegankelijk
voor andere onderzoekers. Er werd voor deze methode gekozen om in de toekomst
met zekerheid over voldoende data te kunnen beschikken om vast te stellen of het
varenbestand op Rusthof stabiel is, verrijkt, verarmt, tuinvariëteiten zich via
natuurlijke weg verspreiden of hybridisering tussen soorten optreedt in een omgeving
waar veel soorten in grote aantallen voorkomen.

Werkwijze
Voor de inventarisatie is het terrein verdeeld in 11 onderzoeksvakken. Alle vakken
zijn op aanwezige varens geïnventariseerd. Daarbij is per vak vastgesteld welke
varensoorten aanwezig zijn en over hoeveel vindplaatsen per soort het gaat.

Voor het onderzoek is het terrein opgedeeld in 11 vakken

Analyse
Er moet een duidelijke kanttekening worden gemaakt bij de vondst van zoveel
verschillende varensoorten. Het gaat om een begraafplaats waar door nabestaanden
van de overledenen gekozen is voor de aankleding van de graven en voor het
onderhoud. Dat leidt er toe dat een redelijk groot deel van de gevonden varensoorten
rechtstreeks afkomstig is van tuincentra. In de vastgelegde data van het onderzoek is
daarom aangegeven of het gaat om een vondst van een varen op een graf (of directe
omgeving) of een vondst van een varen in “de vrije natuur”.
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Varensoorten
Als je kijkt naar de varens die gevonden zijn dan kun je een verdeling maken over de
aangetroffen varenfamilies en de soorten binnen deze families. Meer in detail kan
vervolgens worden gekeken naar ondersoorten, natuurlijke kruisingen (hybrides) en
variaties binnen de soort (gekweekte tuinvarianten). Op Rusthof zijn twee families
rijkelijk vertegenwoordigd. Het gaat dan om de varensoorten uit de niervarenfamilie
en uit de streepvarenfamilie. Bij de niervarens gaat het om Mannetjesvaren, Bredeen Smalle stekelvaren en verschillende soorten naaldvarens. Bij de streepvarenfamilie gaat het om Tongvaren, Steenbreekvaren en Muurvaren. Andere bekende
varensoorten uit andere families die gevonden zijn, zijn Wijfjesvaren, Struisvaren,
Koningsvaren en Eikvaren.
De laatste twee jaar worden er opvallend veel vondsten gemeld van de Geschubde
mannetjesvaren. Het gaat daarbij om twee taxa (twee van elkaar te onderscheiden
soorten binnen een geslacht). Het verschijnen van deze soorten in Nederland heeft
mogelijk te maken met de veranderende klimaatomstandigheden. De verwachting dat
deze ontwikkeling zich ook op Rusthof zou manifesteren is geheel uitgekomen.
Binnen de eikvarenfamilie zijn binnen Nederland twee soorten bekend: de Gewone
eikvaren en de Brede eikvaren. Beide soorten zijn op Rusthof aangetroffen. Ook de
kruising tussen deze twee soorten – de Bastaard eikvaren – is op de begraafplaats
gevonden. Later in dit verslag wordt er uitvoeriger op ingegaan (zie pag. 26).

Varens uit tuincentra

Athyrium filix-femina 'Frizeliae’
Wenteltrapvaren

Dryopteris erythrosora
Herfstvaren

Een aantal gevonden varensoorten komt – zoals eerder opgemerkt - vrijwel zeker uit
tuincentra. Van de 30 soorten worden er 22 genoemd in Heukels’ Flora van
Nederland met een Nederlandse naam. De overige hebben nog geen officiële
Nederlandse namen. Daarom worden zij hier aangeduid met de wetenschappelijke
naam, gevolgd door de namen die door kwekers aan deze varens zijn gegeven.
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Het zijn Polystichum polyblepharum (Glansschildvaren), Dryopteris erythrosora
(Herfstvaren), Polystichum tsus-simense (Smalle naaldvaren), Polystichum setiferum
'Proliferum' (Zachte naaldvaren of Broedvaren), Dryopteris cycadina
(Olifantslurfvaren), Athyrium filix-femina 'Frizelliae' (Wenteltrapvaren), Athyrium
nipponicum (Japanse regenboogvaren), Dryopteris lepidopoda
(Zonsondergangsvaren) en cristata vormen van Mannetjesvaren en Tongvaren (zie
pag. 30).
Bij een onderzoek zoals hier beschreven, is ondersteuning vanuit professionele hoek
onontbeerlijk. Mijn dank is dan ook groot aan het adres van Wim de Winter, ecoloog
en onderzoeker op het gebied van wolfsklauwen, paardenstaarten en varens voor de
nieuwe Flora Neerlandica en Harry Roskam, beheerder van de varentuin en
onderzoeker van Naturalis in Leiden en oud-voorzitter van de Nederlandse
Varenvereniging.
Grote dank ook aan Erik Eliveld, lid van de werkgroepen Wilde Planten en Varens
van de KNNV Amersfoort, die samen met mij en de hulp van Wim de Winter, vele,
vele dagen op pad is geweest om alle varens in beeld te brengen. Incidenteel werd
aan de inventarisaties deelgenomen door Huibert Barendregt, Arie van den Bremer,
Nine Ebben, Jenny Huijskes, Annelies Nieuwenhuis, Jan Willem van Dijk, Matthieu
Vincenten, Niko en Monique Visser.

Joop de Wilde
Projectleider “Onderzoek Varens Begraafplaats Rusthof - Leusden
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De bouw van varens
Bij het op naam brengen van varensoorten is het belangrijk kennis te hebben van de
bouw van de plant en hoe de verschillende onderdelen van de plant worden
genoemd. Alleen dan kun je gebruik maken van determineersleutels en
beschrijvingen van de planten zoals die voorkomen in flora en andere literatuur.

Wortelstok
Bij wortelstokken (rhizomen) van varens onderscheiden we twee belangrijke vormen:
de rechtopstaande wortelstok waarop alle bladstengels van de plant vanuit de top
van de wortel groeien en de kruipende wortelstok waaraan op verschillende
afstanden nieuwe bladstengels oprijzen. Varensoorten die zich op de laatste manier
(vegetatief) uitbreiden kunnen worden herkend doordat de bladeren van de plant niet
vanuit één centraal punt groeien maar op enige afstand van elkaar. In Nederland zijn
dat b.v. Adelaarsvaren, Rechte en Gebogen driehoeksvaren, Pilvaren, Moerasvaren,
Stippelvaren en Eikvaren. Bij andere varensoorten zoals de Mannetjesvaren,
Wijfjesvaren en de naaldvarens groeien de bladeren vanuit een centraal punt op een
korte verticale wortelstok. Tussenvormen met zeer kort kruipende of opstijgende
rhizomen komen ook voor.
Er zijn ook varensoorten die groeien vanuit een verticale wortelstok, maar waarbij het
wortelsysteem ook horizontale uitlopers vormt, waarbij op verschillende afstanden
van de moederplant nieuwe planten ontstaan. Een voorbeeld daarvan is de
Struisvaren.

Adelaarsvarens groeien niet vanuit één
centraal punt. De bladeren ontspringen op
enige afstand van elkaar vanuit wortelstokken
die zich over grote afstand kunnen
verspreiden

De Struisvaren groeit vanuit één centraal punt
maar vormt ook horizontale uitlopers waaruit
nieuwe planten ontstaan

Stoel
Een verticaal groeiende wortelstok wordt ook wel stoel genoemd. Ieder jaar opnieuw
ontstaan aan de top van de wortelstok nieuwe knoppen waaruit het jaar daarop de
nieuwe bladeren ontspringen. Bij de Mannetjesvaren, kan het verticale wortelstelsel
na verloop van vele jaren een lengte bereiken waarbij ze ver boven de grond
uitsteken en uiteindelijk onder het eigen gewicht bezwijken en afbreken.
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Bladsamenstelling (naar een plaat van Thomas Moore, 1857 - bron Wikipedia)
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Blad
Bladeren ontspringen bij varens direct uit de wortelstok. Een blad is onder te
verdelen in een breed vlak deel met groen weefsel tussen de nerven - de bladschijf –
en een onvertakte basis – de bladsteel. De bladschijf is vaak samengesteld uit
kleinere deelblaadjes. De hoofdnerf van de bladschijf, het verlengde van de bladsteel,
heet bladspil (rachis).

Schubben
Zowel op de wortels als op de bladsteel en de bladspil kunnen schubben voorkomen.
Bij het determineren van varens spelen die schubben vaak een rol. Soms kan dat
onderzoek gebeuren met een loep (vergroting tot 10x), soms is het noodzakelijk het
onderzoek te doen met een binoculair (vergroting tot 45x) of zelfs met een
microscoop (tot 1000x).

Schubben kunnen voorkomen op de wortels (rhizoom), de bladsteel en de bladspil. Op bovenstaande
foto schubben op de bladspil van de Geschubde mannetjesvaren (Dryopteris affinis ssp affinis).
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Deelblaadjes

Tongvaren

Eikvaren

Mannetjesvaren

Wijfjesvaren

Ongedeeld

1e orde

2e orde

3e orde

Als het varenblad één geheel vormt met de bladspil, zoals bij de Tongvaren, wordt
dat ongedeeld genoemd. Bij de meeste varensoorten staan er links en rechts van de
bladspil deelblaadjes. Deelblaadjes kennen we in opeenvolgende ordes. Als er links
en rechts van de bladspil blaadjes aanwezig zijn, dan zijn dat blaadjes van de eerste
orde en worden pinnae genoemd. Als deze blaadjes van de eerste orde verder zijn
onderverdeeld, spreken we over blaadjes van de tweede orde die pinnulae genoemd
worden. Deze blaadjes van de tweede orde kunnen opnieuw onderverdeeld zijn en
heten dan pinnulets. Bij elke volgende onderverdeling wordt de orde één stap
verhoogd. Tongvaren is ongedeeld. Steenbreekvaren en Eikvaren kennen alleen
deelblaadjes die niet verder onderverdeeld zijn en hebben dus alleen deelblaadjes
van de eerste orde. Mannetjesvaren kent deelblaadjes die éénmaal verder zijn
onderverdeeld. Hier is sprake van een deelblaadje 1e orde (pinnae) en deelblaadjes
van de 2e orde (pinnulae). Bij Wijfjesvaren is sprake van een derde splitsing en is dus
sprake van deelblaadjes van de 1e, 2e en 3e orde die respectievelijk pinnae, pinnulae
en pinnulets worden genoemd.
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Sporenhoopjes (sori) van de Geschubde mannetjesvaren (Dryopteris affinis ssp borreri). De
dekvliesjes (indusia) zijn al teruggetrokken zodat de sporen zich kunnen verspreiden.

Sporenhoopjes - sori
Sporenhoopjes bevatten sporenkapsels en binnen de sporenkapsels zitten de sporen.
De sporenhoopjes zijn aanwezig aan de achterkant van vruchtbare bladeren of op
vruchtbare bladeren die anders van vorm zijn dan de onvruchtbare bladeren. De
plaatsing van de sporenhoopjes op de achterzijde van de vruchtbare bladeren is een
kenmerk dat van belang is bij de determinatie van de soort.
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Sporenkapsels - sporangiae
Binnen sporenhoopjes is een groot aantal sporenkapsels (sporangiae) aanwezig.
Een sporenkapsel is als het ware een doosje waarbinnen de sporen zijn opgeslagen.
Als de sporen rijp zijn, klapt het sporenkapsel met kracht open waardoor de sporen
naar buiten worden gekatapulteerd.

Sporenkapsel van de Gewone eikvaren (Polypodium vulgare). Als de sporen rijp zijn klapt het
sporendoosje open en worden de sporen weg gekatapulteerd.

Sporen
Sporen zijn over het algemeen ééncellige bouwsels die de basis vormen voor het
proces van een vruchtbare voortplanting van varens. De wijze waarop dat gebeurt is
een ingewikkeld proces dat verder wordt uitgelegd bij de begrippen “Voortplanting”
en “Voorkiem”.

Dekvliesjes
Sporenhoopjes zijn vaak afgedekt met dekvliesjes (indusia). Zij zijn belangrijk bij het
determineren van de verschillende varensoorten. Zijn de dekvliesjes bijvoorbeeld
niervormig dan hebben we te maken met varens uit de familie van de niervarens.

Alle varensoorten die behoren bij de
Niervarenfamilie, geslacht dryopteris,
hebben niervormige dekvliesjes
op de sporenhoopjes

De achterzijde van de bladeren van de schubvaren
zijn bedekt met schubben. Deze schubben bedekken
ook de sporenhoopjes (sori)
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Voortplanting
Voortplanting bij varens kan zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk plaatsvinden. De
basis voor geslachtelijke voortplanting is vermeerdering via de sporen waarbij
genetisch materiaal van een vader- en moederplant samensmelten. Ongeslachtelijke
voortplanting kan gebeuren via wortelstokken waaruit nieuwe planten ontstaan of via
broedbollen die door sommige varens worden geproduceerd. Bij broedbollen vormen
de varens weefseluitstulpingen aan het blad of aan de bladspil die kunnen uitgroeien
tot een volwaardige nieuwe plant. Broedbollen worden bijvoorbeeld gevormd door
Bolletjesvaren en soms door de Zachte naaldvaren (Broedvaren). Bij ongeslachtelijke
voortplanting is in feite sprake van klonen waarbij geen genen worden uitgewisseld.
Geslachtelijke voortplanting, waarbij wel sprake is van menging van genen, is een
ingewikkeld proces. Zie “Voorkiem”.

Bron Wkipedia
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Voorkiem - prothallium
Bij zaadplanten is er sprake van een bloem waarbij stuifmeel aanwezig is op
helmdraden (mannelijke orgaan van de bloem) en een stempel dat het vrouwelijk
orgaan vormt. Komt er stuifmeel op de stempel dan vindt er bevruchting plaats en
komen zaden tot ontwikkeling. Als het zaadje ontkiemt, groeit er een nieuwe plant. Bij
varens verloopt dat proces op een andere manier. Een spore van een varen is geen
zaadje waaruit een nieuwe varen ontstaat, maar een cel met een gereduceerd aantal
chromosomen.
Als een spore rijp is moet het terecht komen op een plek waar aan een groot aantal
voorwaarden wordt voldaan. Het gaat daarbij om bodemsamenstelling, licht, vocht,
temperatuur… Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, ontstaat er vanuit de
ééncellige spore een zo genaamde voorkiem (prothallium). De voorkiem is een
plantje dat uiterlijk het meest lijkt op een levermosje. Als aan alle voorwaarden wordt
voldaan ontstaan er binnen deze voorkiem mannelijke en vrouwelijke organen.
Binnen deze mannelijke (antheridia) en vrouwelijke (archegonia) organen worden
mannelijke en vrouwelijke voortplantingscellen geproduceerd. Bij voldoende vocht
kunnen mannelijke zaadcellen naar de vrouwelijke cellen zwemmen en vindt
bevruchting plaats. Er ontstaat dan een varenplant die eerst gebruikmaakt van de
wortels van de voorkiem en daarna een eigen wortelstelsel ontwikkelt. De cirkel is
rond. Er groeit een nieuwe varen.
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Varens, varens en nog eens varens
Tijdens het onderzoek naar varens op de begraafplaats Rusthof zijn 30 verschillende
soorten gevonden. Voor heel veel mensen lijken alle varens aan elkaar gelijk. Toch is
het voor leken mogelijk om met een relatief korte uitleg snel een aantal soorten te
herkennen. Dat maakt een wandeling over de begraafplaats een interessante,
leerzame ontdekkingstocht. Binnen het begrensde kader van dit verslag zal het niet
mogelijk zijn alle 30 soorten te leren herkennen maar we helpen u wel op weg.

Varens uit de Nederlandse flora op Rusthof
Adelaarsvaren - Pteridium aquilinum
Bastaardeikvaren - Polypodium xmantoniae
Bolletjesvaren - Onoclea sensibilis
Brede eikvaren - Poypodium interjectum
Brede stekelvaren - Dryopteris dilatata
Dubbelloof - Blechnum spicant
Geschubde mannetjesvaren - Dryopteris affinis ssp affinis
Geschubde mannetjesvaren - Dryopteris affinis ssp borreri
Gewone eikvaren - Polypodium vulgare
Gewone ijzervaren - Cyrtomium falcatum
Koningsvaren - Osmunda regalis
Mannetjesvaren - Dryopteris filix-mas
Muurvaren - Asplenium ruta-muraria
Smalle stekelvaren - Dryopteris carthusiana
Smalle ijzervaren - Cyrtomium fortnunei
Steenbreekvaren – Asplenium trichomanes
Struisvaren – Matteuccia struthiopteris
Stijve naaldvaren – Polystichum aculeatum
Tere stekelvaren - Dryopteris expansa
Tongvaren - Asplenium scolopendrium
Wijfjesvaren - Athyrium filix-femina
Zachte naaldvaren – Polystichum setiferum

De andere varensoorten van Rusthof
Cristata vormen Mannetjesvaren en Tongvaren
Glansschildvaren - Polystichum polyblepharum
Herfstvaren - Dryopteris erythrosora
Japanse regenboogvaren - Athyrium nipponicum
Olifantslurfvaren - Dryopteris cycadina
Schildvaren - Dryopteris filix-mas 'Linearis Polydactyla’
Smalle naaldvaren - Polystichum tsussimense
Wenteltrapvaren - Athyrium filix-femina 'Frizeliae'
Zonsondergangvaren - Dryopteris lepidopoda
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Vruchtbare en onvruchtbare bladeren
verschillen van elkaar
Varens onderscheiden zich van andere planten doordat varens geen zaden maar
sporen vormen voor de voortplanting ( zie pag. 14). Die sporen kunnen gevormd
worden op de achterzijde van de bladeren waarbij vruchtbare en onvruchtbare
bladeren er aan de voorzijde hetzelfde uitzien. Vruchtbare bladeren dragen daarbij
sporenhoopjes, onvruchtbare bladeren dragen geen sporenhoopjes.
Er zijn ook varensoorten waarbij de vruchtbare bladeren en de onvruchtbare
bladeren er verschillend uitzien. Dat verschil maakt het mogelijk eenvoudig een paar
varensoorten te herkennen die vruchtbare bladeren hebben die er duidelijk anders
uitzien dan de onvruchtbare bladeren. In die categorie vinden we op Rusthof de
Koningsvaren, de Struisvaren, Dubbelloof en Bolletjesvaren.
Bij het determineren van varens moet er ook opgelet worden of de bladeren vanuit
één centraal punt ontstaan of dat de verscheidene bladeren of planten op enige
afstand van elkaar vanuit een kruipende wortelstok ontspringen.

Koningsvaren – Osmunda regalis

Koningsvaren (Osmunda regalis)
Vruchtbaar blad met sporen

Koningsvaren (Osmunda regalis) totale plant
met vruchtbare en onvruchtbare bladeren

De Koningsvaren (Osmunda regalis) is een plant die wel drie meter hoog kan worden
met een forse omtrek. De plant groeit langzaam en kan meer dan honderd jaar oud
worden. De ouderdom van de plant kan worden afgeleid uit de omvang van de
wortelkluit. Bij een plant die een eeuw geleden het daglicht zag, kan sprake zijn van
een wortelkluit met een diameter van rond de twee meter. Een forse plant die
verloren gaat is dus niet snel te vervangen. Dat kost tientallen jaren. De
Koningsvaren is bedreigd geweest omdat orchideeënkwekers de wortelstokken van
de plant uitstaken om daar substraat voor de kweek van orchideeën van te maken.
Ook de roestbruine pluimen van de vruchtbare bladeren, met daaraan de
sporenhoopjes, waren gewild. Zij werden ingebonden in plantendecoraties zoals
bloemstukken. Koningsvarens zijn zeldzaam op de begraafplaats.
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Een mooi exemplaar staat op het urnenveld in vak 10 (zie pag. 6) Gezien de hoogte
en de omvang van de plant moet het gaan om een varen met een respectabele
leeftijd. De bladeren ontspringen vanuit één centraal punt.

Struisvaren – Matteuccia struthiopteris

Struisvaren
Centraal het vruchtbare blad met de
sporen

Struisvaren
De onvruchtbare bladeren

Ook de Struisvaren (Matteuccia struthiopteris) is een varensoort die duidelijk van
elkaar te onderscheiden vruchtbare en onvruchtbare bladeren heeft. De
onvruchtbare bladeren zijn helder groen en vormen mooie symmetrische
trechtervormige bundels. Alle bladeren ontspringen vanuit één centraal punt. De
Struisvaren is een zeer geliefde varensoort in tuinen. De Latijnse soortnaam
struthiopteris bestaat uit twee delen: het Latijnse woord struthio dat struisvogel
betekent en het Griekse woord pteron dat veer betekent. De naam “varen” in het
Nederlands zou ook zijn afgeleid van “veer”. De naam struisvaren zou dus een
vergelijking trekken met “struisvogelveren”. Kijkend naar het uiterlijk van de plant is
dat met een beetje fantasie goed te begrijpen.
Als de onvruchtbare bladeren zich volledig hebben ontwikkeld groeit vanuit het hart
van de trechter de vruchtbare stengel. De zijblaadjes zijn opgerold tot kokertjes en
bedekken de sporenhoopjes. De donkerbruine vruchtbare bladeren steken fel af
tegen het heldere groen van de onvruchtbare bladeren. Aan het eind van het seizoen
is de struisvaren de eerste varen die afsterft. De groene bladeren verkleuren en
vormen al snel een zielig hoopje. Fraaie groepen Struisvarens zijn te zien rond de
grote vijver in vak 10.
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Dubbelloof – Blechnum spicant

Het vruchtbare blad van Dubbelloof
Smal en sporen op de achterkant van het blad

Het onvruchtbare blad van Dubbelloof
Breed en geen sporen dragend

De naam Dubbelloof (Blechnum spicant) zegt het al: twee soorten loof. Vruchtbare
en onvruchtbare bladeren. Op Rusthof is Dubbelloof zeldzaam. Het is een varensoort
die zich bijzonder thuisvoelt op steile greppelwandjes of in het bos. Buiten de
begraafplaats op een bescheiden aantal plaatsen (langs de Buurtweg) in de Den
Treek te vinden. Dat de varen op Rusthof zeldzaam is, is niet verwonderlijk omdat
deze varensoort niet van kalk houdt en gebieden met kalk dus mijdt. Alle bladeren
ontspringen vanuit een centraal punt.

Bolletjesvaren Onoclea sensibilis

Het onvruchtbare blad van de Bolletjesvaren

Het vruchtbare blad van de Bolletjesvaren

De Bolletjesvaren (Onoclea sensibilis) is van dezelfde familie als de Struisvaren: De
Bolletjesvarenfamilie. De naam duidt op de wijze waarop op de vruchtbare bladeren
de sporenhoopjes in bolletjes zijn opgehoopt, zonder dat daar een beschermend
dekvliesje overheen zit. De laatste jaren wordt de Bolletjesvaren in Nederland en
Belgie van tijd tot tijd in het wild aangetroffen. De bladeren ontstaan verspreid van
elkaar vanuit een kruipende wortelstok. Op Rusthof is de Bolletjesvaren tot nu toe
alleen op een graf aangetroffen.
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Niervaren familie - Dryopteridaceae
Planten zijn in de plantensystematiek onderverdeeld in klassen, ordes, families,
geslachten en soorten. Binnen deze uitgave beperken wij ons tot families, geslachten
en soorten. Een familie is vaak onderverdeeld in geslachten. Geslachten kennen
geen Nederlandse namen en worden aangeduid met een Latijnse naam.
Als we varens tegenkomen waarvan de vruchtbare en onvruchtbare bladeren alleen
maar van elkaar verschillen omdat er op de achterzijde wel of geen sporenhoopjes
aanwezig zijn, moet je eerst kijken naar de sporenhoopjes op de achterzijde van het
blad. Sporenhoopjes worden vaak bedekt door een dekvliesje. Als die niervormig zijn
wordt het al een stuk eenvoudiger om de plant op naam te brengen. We hebben dan
te maken met een varensoort uit de niervarenfamilie. De naamgeving
“niervarenfamilie” is helaas verwarrend. Je zou verwachten dat alle sporenhoopjes
van varens uit de niervarenfamilie niervormige dekvliesjes hebben. Dat is helaas niet
waar. De naam niervarenfamilie is dus eigenlijk onjuist. Binnen de familie zijn in
Nederland drie geslachten: niervarens (Dryopteris), naaldvarens (Polystichum) en
ijzervarens (Cyrtomium). Bij de niervarens (Dryopteris) is inderdaad sprake van
niervormige dekvliesjes.

Niervormige dekvliesjes van varens uit niervaren familie

Op Rusthof gaat het bij het geslacht Dryopteris om mannetjesvarens en stekelvarens.
Binnen het geslacht Polystichum gaat het om naaldvarens en binnen het geslacht
Cyrtomium om ijzervarens. Stekelvarens zijn gemakkelijk te herkennen aan de
stekeltjes op de rand van de deelblaadjes. Naaldvarens zijn te herkennen aan de
stekelige naalden aan de top van de deelblaadjes. IJzervarens zijn eenvoudig te
herkennen aan de sikkelvormige bladeren die uniek zijn voor de ijzervarens. Blijven
over de mannetjesvarens.
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Mannetjesvarens – Dryopteris filix-mas
Als de varen die we vinden geen stekeltjes aan de rand van het deelblaadje heeft,
geen naalden aan de top van het deelblaadje heeft en geen sikkelvormige
deelblaadjes heeft maar wel sporenhoopjes met niervormige dekvliesjes, dan hebben
we te maken met de Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas). We zijn er dan nog niet
helemaal. In de vrije natuur – en ook op Rusthof – groeien de Mannetjesvaren en de
Geschubde mannetjesvaren. Van de geschubde mannetjesvaren zijn in de regio
Amersfoort twee soorten te vinden waar we hieronder op terugkomen.
Om te weten of we te maken hebben met de “gewone” mannetjesvaren of de
geschubde mannetjesvaren moeten we kijken naar de aanhechting van het
deelblaadje aan de bladspil. Bij de Mannetjesvaren is de kleur van de aanhechting
gelijk aan de kleur van de bladspil en de nerf van het deelblaadje. Bij de Geschubde
mannetjesvaren bevindt zich een loodgrijze/zwarte vlek op de aanhechting.
De Mannetjesvaren houdt van een bosrijke omgeving zoals die wordt aangetroffen
op Rusthof. De plant vestigt zich ook graag op oude, verweerde muren en is op
Rusthof te vinden op de muur langs de toegang tot de kinderbegraafplaats. De
deelblaadjes kunnen sterk in vorm variëren. Van een vrijwel gave bladrand met een
ronde top tot deelblaadjes die redelijk diep zijn ingesneden. De Mannetjesvaren oogt
vaak fors en behoudt zijn frisse groene kleur tot zeer laat in de herfst. De soort komt
zeer algemeen voor op de begraafplaats. Zowel aangeplant op graven als in de vrije
natuur.
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Dryopteris affinis-complex
Geschubde mannetjesvaren – Dryopteris affinis ssp. affinis
Een complex is een verzameling van meerdere, bij elkaar horende, plantensoorten.
Het Dryopteris affinis-complex bestaat uit een aantal varensoorten dat behoort tot de
Geschubde mannetjesvarens. In Nederland zijn dat Dryopteris affinis, Dryopteris
borreri, Dryopteris cambrensis en Dryopteris pseudodisjuncta. Voor de leesbaarheid
zullen wij in deze publicatie spreken over Geschubde mannetjesvaren (affinis) of
gewoon affinis. Cambrensis en pseudodisjuncta zijn uiterst zeldzaam. Affinis en
borreri zijn zeldzaam maar nemen in aantal toe. Waarschijnlijk onder invloed van de
veranderende klimaatomstandigheden verschijnen in Nederland steeds meer
exemplaren van varens uit het Dryopteris affinis complex. In het herbarium van
Naturalis in Leiden is slechts één vindplaats bekend uit de 19 de eeuw en één vondst
uit het begin van de 20ste eeuw. In de zestiger en zeventiger jaren van de vorige
eeuw zijn er, op dicht bij elkaar liggende locaties, meerdere exemplaren gevonden.
Aan het einde van de vorige eeuw neemt het aantal bescheiden toe. Vanaf 2015 is
sprake van een sterke toename van het aantal vondsten. De afgelopen twee jaar zijn
in de regio Amersfoort Geschubde mannetjesvarens gevonden op het Landgoed
Schothorst, in Den Treek, op de begraafplaats Rusthof en zelfs binnen de stedelijke
omgeving. Binnen de bebouwing kan niet worden uitgesloten dat het ontsnapte
exemplaren uit tuinen zijn, oorspronkelijk afkomstig uit tuincentra. Op de
begraafplaats Rusthof zijn van de Geschubde mannetjesvaren (affinis) 18
exemplaren gevonden. Van de zeldzame Geschubde mannetjesvaren (borreri) 6
exemplaren. Ook hier is zeker een aantal exemplaren afkomstig uit tuincentra.

Stekelvarens – Dryopteris dilatata en Dryopteris carthusiana
Net als de mannetjesvarens behoren de stekelvarens tot het geslacht
Dryopteridaceae. Er zijn op Rusthof twee soorten aanwezig: de Brede stekelvaren
(Dryopteris dilatata) en de Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana). De Brede
stekelvaren is veruit de meest voorkomende van de twee. Op de begraafplaats is het
zelfs de meest gevonden soort. De stekelvarens zijn eenvoudig te herkennen. De
bladsegmenten zijn redelijk diep ingesneden en aan de rand van de bladsegmenten
staan stekeltjes. Om te weten of je met de Brede stekelvaren of met de Smalle
stekelvaren te maken hebt, moet je kijken naar de schubben op de bladsteel. Zijn ze
egaal licht bruin van kleur dan gaat het om de Smalle stekelvaren. Hebben de
schubben in het midden een donkere streep dan hebben we te maken met de Brede
stekelvaren.

Naaldvarens – Polystichum aculeatum en Polystichum setiferum
De naaldvarens behoren ook tot de niervarenfamilie. Kenmerkend voor de
naaldvarens zijn de naaldachtige stekels aan het einde van de deelblaadjes van de
tweede orde. Ze vormen een apart geslacht: Polystichum. In de bosrijke delen van
Rusthof kun je twee soorten verwachten die redelijk goed van elkaar te
onderscheiden zijn: De Stijve naaldvaren (Polystichum aculeatum) en de Zachte
naaldvaren (Polystichum setiferum). Om te weten met welke soort je te maken hebt,
hoef je alleen maar naar het totale blad te kijken.
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Als de deelblaadjes vanuit het midden van het blad naar beneden toe steeds smaller
worden, dan gaat het om de Stijve Naaldvaren. Blijven de deelblaadjes min of meer
even breed dan gaat het om de Zachte naaldvaren. Van de naaldvarens bestaan
vele soorten die door kwekers op de markt worden gebracht. Het zijn prachtige
varensoorten met groene, vaak leerachtige bladeren die ook in de winter groen
blijven. Niet verwonderlijk dus dat er op veel graven gekweekte soorten van de
naaldvarens te vinden zijn. Een soort die vrij eenvoudig te herkennen is aan zijn
hoogglanzende bladeren, steeds vaker verwilderd wordt aangetroffen en zich ook
makkelijk op muren vestigt, is de Glansschildvaren (Polystichum polyblepharum).
Een wintergroene en winterharde varen.

Streepvaren familie – Aspleniaceae

Kenmerkend voor de varens uit de streepvarenfamilie zijn de sporenhoopjes in de vorm van strepen.
Zoals op deze foto van een Tongvaren

Kenmerkend voor de plantensoorten uit de streepvarenfamilie is de vorm van de
sporenhoopjes. Bij de niervarenfamilie waren het de niervormige dekvliesjes over de
sporenhoopjes die kenmerkend zijn voor de varens uit die familie. Bij de
streepvarens zijn het de streepvormige sporenhoopjes aan weerszijden van de
bladnerf. Op de begraafplaats Rusthof zijn uit de streepvarenfamilie te vinden:
Tongvaren, Muurvaren en Steenbreekvaren. Zij behoren alle drie tot het geslacht
Asplenium en hebben alle drie een voorkeur voor muren maar worden ook wel in
andere habitats gevonden.
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Tongvaren – Asplenium scolopendrium

Tongvaren (Asplenium scolopendrium) is makkelijk te herkennen. De bladeren zijn
ongedeeld (dus geen blaadjes van 2e of 3e orde), langwerpig, tongvormig, leerachtig
en ook in de winter groen (wintergroen en winterhard). Tongvarens gedijen
uitstekend op oude, verweerde muren maar worden af en toe ook in loofbossen
aangetroffen. De vorm en de randen van de bladeren van de Tongvaren kunnen
sterk variëren. Een eigenschap waarvan kwekers al heel lang dankbaar gebruik
hebben gemaakt. In tuincentra vind je tongvarens met bladeren met gave randen,
gezaagde randen, gekrulde randen, gespleten bladeren... Al deze varianten zijn ook
op Rusthof te vinden. Bij het onderzoek is geen onderscheid gemaakt tussen deze
variaties en zijn alle planten opgenomen als Tongvaren.

Steenbreekvaren – Asplenium trichomanes

Steenbreekvaren op muurtje bij kinderkerkhof
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De Steenbreekvaren (Asplenium trichomanes) is een echte muurplant al wordt hij in
tuincentra ook wel in potjes verkocht. De naam doet vermoeden dat de
Steenbreekvaren een gevaar vormt voor de muren waarop hij zich vestigt. Het
tegendeel is waar. Alle echte muurplanten, waaronder varens, hechten zich
oppervlakkig aan de ondergrond en tasten op geen enkele manier de stenen
ondergrond aan. Het is een sierlijke, ranke varensoort met een donkerbruine tot
zwarte bladspil met links en rechts daaraan ovale tot ronde deelblaadjes van de 1e
orde. Op Rusthof zijn mooie exemplaren te vinden op de muur langs het pad dat
toegang geeft tot de kinderbegraafplaats.

Muurvaren – Asplenium ruta-muraria

De Muurvaren (Asplenium ruta-muraria) wordt vaak niet onmiddellijk als een varen
herkend. De naam “muurvaren” geeft al aan dat de soort een grote voorliefde heeft
voor muren. Het is zelfs de enige varensoort die uitsluitend op een stenige
ondergrond leeft. De soort mag echt wel beschouwd worden als de pionier onder de
varensoorten die op muren voorkomen. Het is de varensoort die vaak als eerste een
muur koloniseert. De plant is vrij algemeen en heeft zich op Rusthof, net als de
Tongvaren en de Steenbreekvaren, gevestigd op de muur naar de
kinderbegraafplaats.
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Eikvaren en microscopisch onderzoek
Eikvarens zijn voor iedereen eenvoudig te herkennen. Wie één keer de plant gezien
heeft of een plaatje heeft bekeken zal met redelijk grote zekerheid kunnen zeggen of
hij een eikvaren in de hand heeft of niet. De plant heeft alleen blaadjes van de 1e
orde, links en rechts van de bladspil. In Nederland komen twee soorten eikvarens
voor en een kruising tussen deze twee soorten. Het gaat om de Gewone eikvaren
(Polypodium vulgare), de Brede eikvaren (Polypodium interjectum) en de kruising
Polypodium x mantoniae. Op Rusthof zijn alle drie de soorten gevonden.

Gewone eikvaren – Polypodium vulgare

Wereldwijd komen er meer dan duizend soorten eikvarens voor. Een bekende plant
uit de eikvarenfamilie, die in veel Nederlandse huiskamers is terug te vinden, is de
Hertshoornvaren. Planten kunnen een voorkeur hebben voor de ondergrond waarop
zij groeien. Dat kan op de grond zijn (terrestrisch), op bomen (epifytisch) of op een
stenige ondergrond (lithofytisch). De Nederlandse eikvarens kunnen op alle drie de
ondergronden worden aangetroffen. Eikvarens worden in Amersfoort veelvuldig
gevonden op de kademuren van de Amersfoortse grachten in de binnenstad. Een
enkele maal worden zij gevonden in de toppen van oude knotwilgen of op stammen
van eiken of andere bomen. De eikvaren voelt zich ook uitstekend thuis op de grond.
Daarbij is de soort niet erg kieskeurig. Eikvarens zijn rijkelijk aanwezig in
duingebieden maar worden ook gevonden in loof- en naaldbossen in het binnenland,
in houtwallen en holle wegen. Het is daarom niet verwonderlijk dat de eikvarens ook
op de begraafplaats Rusthof veelvuldig voorkomen. Het gaat daarbij zowel om
terrestrische (op de grond) als lithofytische (op de muur) exemplaren. Het zijn
hoofdzakelijk planten die zich daar natuurlijk hebben gevestigd en dus niet vanuit
tuincentra zijn aangevoerd.
De plant vormt dicht onder het oppervlak een wortelstok die sterk vertakt kan zijn. Op
de wortelstok zijn knobbels aanwezig. Uit deze knobbels groeien de bladeren. De
bladeren vormen dus geen pollen waarbij alle bladeren vanuit één centraal punt
groeien, maar ontspringen naast elkaar uit de wortelstok die zich over een grote
afstand kan verplaatsen.
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Eikvarens kunnen daardoor vrij grote matten vormen. De bladeren zijn ook in de
winter groen. De plant is dus zowel winterhard als wintergroen. Vruchtbare bladeren
zien er hetzelfde uit als onvruchtbare bladeren. Op de vruchtbare bladeren vind je
aan de achterzijde sporenhoopjes die keurig links en rechts van de middennerf
aanwezig zijn. Als in het voorjaar nieuwe uitlopers zich ontrollen, sterven de oudere
bladeren af. Zo eenvoudig als het is om eikvarens te herkennen zo moeilijk is het om
de twee soorten en de kruising van de twee uit elkaar te houden. Eigenlijk is dat
alleen mogelijk met onderzoek onder binoculair of microscoop. Er zijn een paar
veldkenmerken die een aanwijzing kunnen vormen of men te doen heeft met de
Gewone of de Brede eikvaren. Maar die veldkenmerken vormen absoluut geen
sluitend bewijs. De veldkenmerken die een aanwijzing kunnen vormen zijn:

Gewone eikvaren
Polypodium vulgare
Vorm van de sporenhoopjes
Kleur van de sporenhoopjes
Vorm van uiteinden deelblaadjes

rond
bruin
rond

Brede eikvaren
Polypodium
interjectum
ovaal
oranje
spits

Voor alle duidelijk wordt hier nogmaals opgemerkt dat deze veldkenmerken slechts
een aanwijzing kunnen vormen en zeker geen bewijs. Om er zeker van te zijn met
welke soort we te maken hebben is onderzoek onder de binoculair of microscoop
noodzakelijk.

Microscopisch onderzoek
Om onderzoek onder de microscoop te kunnen doen is kennis van de bouw van de
sporenhoopjes noodzakelijk. Een sporenhoopje bestaat uit een aantal sporenkapsels
(+/- 60). Elk sporenkapsel bevat een aantal sporen (exact 64). Belangrijk in het
onderzoek zijn de sporenkapsels. Een sporenkapsel (sporangium) is een soort
doosje met de vorm van een klein knikkertje. In het sporenkapsel zijn de sporen
opgeslagen. Aan de buitenzijde van het sporenkapsel is een aantal verdikte cellen
(annuluscellen). Als de sporen rijp zijn verdrogen de verdikte cellen aan de
buitenzijde van het sporenkapsel. Daardoor komt er grote spanning te staan op de
ring van verdikte cellen. Als de spanning te groot wordt, klapt het sporenkapsel open
en worden de sporen naar buiten gekatapulteerd. Dit verschijnsel kennen mensen
ook van springzaad waarvan de zaden als ze rijp zijn en aangeraakt worden openspringen, waarna de zaden worden weggeslingerd.
Aan de voet van de sporenkapsels zit een steeltje waarmee het kapsel verbonden is
met het varenblad. Tussen het steeltje en de verdikte cellen kunnen zich één of
meerdere onverdikte cellen bevinden. Deze cellen worden basalecellen genoemd.
Om vast te kunnen stellen om welk type eikvaren het gaat moet worden gekeken
naar het aantal basaalcellen en het aantal verdikte cellen op het sporenkapsel. Is er
één basaalcel aanwezig dan hebben we te maken met de Gewone eikvaren
(Polypodium vulgare). Zijn er twee of meer basale cellen aanwezig dan gaat het om
of de Brede eikvaren (Polypodium interjectum) of om een kruising tussen deze twee
soorten Polypodium x mantoniae. De kruising heeft geen officiële Nederlandse naam
maar wordt vaak Bastaard eikvaren genoemd..
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De Gewone eikvaren is dus het eenvoudigst onder de microscoop te herkennen
doordat er maar één basale cel is. Bij meerdere basale cellen wordt het lastiger om
uit te zoeken of we te maken hebben met de Brede eikvaren of de xmantoniae. Dan
moet er echt onderzoek worden gedaan aan de sporen zelf. De xmantoniae is een
kruising tussen de Gewone eikvaren en de Brede eikvaren en is per definitie
onvruchtbaar. Onder de microscoop zijn vruchtbare en onvruchtbare sporen goed
van elkaar te onderscheiden. De vruchtbare sporen van de Brede eikvaren zijn
regelmatig van vorm, enigszins gelig van kleur en ongeveer zestigduizendste
millimeter groot. De sporen van xmantoniae zijn onvruchtbaar en als zodanig te
herkennen door een vaal grijze kleur en onregelmatig van vorm en van afmetingen.

Gewone eikvaren

Brede eikvaren

X matoniae

1
Dit sporenkapsel
bevat 1 basaalcel

2–3
Dit sporenkapsel bevat
2 basaalcellen

2–4
Dit sporenkapsel bevat 2
basaalcellen

geel

geel

wit

gelijkmatig

gelijkmatig

misvormd

Verdikte
anuluscellen

Sporenkapsels

Aantal basaalcellen

Sporen

Kleur van de
sporen
Vorm van de
sporen

Samenvattend:
 1 Basale cel dan is het Gewone eikvaren – Polypodium vulgare
 2 of meer basale cellen dan is het Brede eikvaren - Vulgare interjectum of
Bastaard eikvaren – x mantoniae
 Bij 2 of meer basale cellen en rijpe sporen (gelig van kleur en regelmatig van
vorm) dan is het Brede eikvaren – Polypodium interjectum
 Bij twee of meer basale cellen en alleen onrijpe sporen (grijs van kleur,
onregelmatig van vorm en afwijkend van afmeting) dan is het Bastaard
eikvaren – x mantoniae
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De vrije natuur contra tuincentra
Het is natuurlijk onvermijdelijk dat op een natuurbegraafplaats (zoals Rusthof) zowel
“wilde planten” groeien als planten die rechtstreeks afkomstig zijn uit een tuincentrum.
Dat is bij de varens die zijn aangetroffen op Rusthof niet anders. Op veel graven zijn
varens aangeplant. En net zoals er tuinplanten ontsnappen uit tuinen en kiezen voor
een “bestaan” in de vrije natuur zijn er planten die vanaf de graven zich verspreiden
in het bos. Andere varensoorten zullen zich nooit verder verspreiden en zullen
uiteindelijk verdwijnen of opnieuw worden aangepoot. Een aantal varensoorten die
voorkomen in de Nederlandse flora worden ook gekweekt en in de handel
aangeboden.
Kwekers doen drie belangrijke dingen met planten:
 Eén op één vermenigvuldigen, kruisen met andere soorten en gebruikmaken
van spelingen der natuur. Bij één op één vermenigvuldigen ondergaat de plant
geen veranderingen en blijven de uiterlijke kenmerken van de plant gelijk.
 Bij het kruisen van planten ontstaat een nieuwe soort die eigenschappen
vertoont van de ouderparen. Dergelijke planten worden hybriden genoemd.
Hybriden kunnen vruchtbaar of onvruchtbaar zijn. Vruchtbare hybriden kunnen
zich voortplanten en een nieuwe soort of ondersoort vormen. Onvruchtbare
hybriden kunnen zich niet voortplanten en zich dus niet verder verspreiden.
Beide soorten hybriden komen ook in de vrije natuur bij sommige
varensoorten voor.
 Kwekers kunnen ook gebruik maken van spelingen der natuur. Er kunnen in
het uiterlijk van een plant (morfologie) spontane mutaties ontstaan. Dergelijke
mutaties kunnen erfelijk zijn. Als er sprake is van een gemuteerde varen met
vruchtbare sporen dan kunnen meerdere planten gekweekt worden die de
zelfde mutaties vertonen. Een bekend voorbeeld zijn varens in cristaat vorm.
 Van tijd tot tijd komt het voor dat varens aan het eind van het blad of aan het
einde van deelblaadjes een vertakking vormen. Een vorkje als het ware. Een
kweker zal proberen om een dergelijke plant te vermenigvuldigen. Als er
sprake is van vruchtbare sporen gebeurt dat door vermeerdering via het
opkweken van sporen. Als er geen vruchtbare sporen worden gevormd kan
vermeerdering van planten gebeuren door het wortelstelsel te scheuren en uit
de verschillende delen van het wortelstelsel nieuwe planten op te kweken. Als
blijkt dat de eigenschap van de gevorkte bladeren genetisch in de plant
aanwezig is en er sprake is van vruchtbare sporen, is sprake van een cultivar
die gekweekt en verhandeld kan worden. De vorming van vorkjes in de
bladeren of deelblaadjes van varens is een bekend verschijnsel en heeft de
naam “cristata”. Op de begraafplaats Rusthof zijn cristatavormen gevonden
van Mannetjesvaren, Tongvaren en naaldvarens.
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Mannetjesvaren in cristatavorm. Aan het eind van de deelblaadjes zijn vertakkingen zichtbaar

Cultivars op Rusthof
Op de begraafplaats Rusthof worden vooral op de graven veel cultivars gevonden.
Het gaat dan om gekweekte vormen van de Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas),
Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina ), Tongvaren (Asplenium scolopendrium), Stijve
naaldvaren (Polystichum aculeatum), Zachte naaldvaren (Polystichum setiferum),
Glansschildvaren (Polystichum polyblepharum), Herfstvaren (Dryopteris erythrosora),
Smalle naaldvaren (Polystichum tsus-simense) en Struisvarens (Matteuccia
struthiopteris).
Er zijn mooie voorbeelden van cultivars van bekende “wilde” varensoorten die op
Rusthof te vinden zijn. Het zijn cultivars van Mannetjes- en Wijfjesvaren. Bij de
Mannetjesvaren gaat het om Dryopteris filix-mas 'Linearis Polydactyla' en bij de
Wijfjesvaren om Athyrium filix-femina 'Frizeliae'. Het zijn varensoorten die je absoluut
niet in de vrije natuur zult vinden maar in de tuin of pot goed gedijen.

Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas
'Linearis Polydactyla'

Wijfjesvaren Athyrium filix-femina
'Frizeliae'
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De varens van Begraafplaats Rusthof in kaart
gebracht

Tijdens het varenonderzoek op de Begraafplaats Rusthof zijn dertig soorten en meer dan 1000
vindplaatsen in kaart gebracht

Brede stekelvaren – Dryopteris dilatata

Smalle stekelvaren – Dryopteris carthusiana
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Mannetjesvaren – Dryopteris filix-mas

Geschubde mannetjesvaren - Dryopteris affinis
en borreri

Naaldvarens – Polystichum

Eikvarens – Polypodium……

Struisvaren - Matteucia struthiopteris

Tongvaren – Asplenium scolopendrium

Wijfjesvaren – Atherium filix-femina

Glansschildevaren – Polystichum
polyblepharum
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Varensoort

Wetenschappelijke
naam

Adelaarsvaren

Pteridium aquilinum
Polypodium
xmantoniae

Bastaard eikvaren

vak
1

vak
2

vak
3

vak
4

vak
5

vak vak
6
7

vak
9

vak
10

vak
11

95x 74x 66x

36x

125x

1x

2x

1x
1x

Bastaard stekelvaren
Bolletjesvaren
Brede eikvaren
Brede stekelvaren

1x
Onoclea sensibilis
Poypodium
interjectum
Dryopteris dilatata

Cristata vormen Mannetjesvaren en Tongvaren
Dryopteris affinis cristata
Dubbelloof
Geschubde mannetjesvaren - affinis
Geschubde mannetjesvaren – borreri
Gewone eikvaren
Glansschildvaren
Herfstvaren

1x
1x
37x

57x

1x

Blechnum spicant
Dryopteris affinis ssp
affinis
Dryopteris affinis ssp
borreri

3x
2x

Polypodium vulgare
Polystichum
polyblepharum
Dryopteris
erythrosora

50x

Osmunda regalis
Dryopteris filix-mas
Asplenium rutamuraria

4x

Dryopteris cycadina
Dryopteris filix-mas
'Linearis Polydactyla’
Polystichum
tsussimense
Dryopteris
carthusiana
Asplenium
trichomanes
Polystichum
aculeatum
Matteucia
struthiopteris

1x

Smalle stekelvaren
Steenbreekvaren
Stijve naaldvaren

1x

3x

4x

1x

2x

22x

61x

27x 16x

11x

1x

3x

2x

6x

1x

4x

8x

Mannetjesvaren

Smalle naaldvaren

5x

1x

Athyrium nipponicum

Schildvaren

74x

1x

Koningsvaren

Olifantslurfvaren

192x

Dryopteris affinis
cristata

Japanse regenboogvaren

Muurvaren

vak
8

5x

2x

1x
1x
2x

1x

1x

4x

25x

36x

2x

60x 62x 28x

35x

20x

1x

3x

7x

10x

5x

5x

2x

4x

2x

4x

14x

1x

1x

1x

3x

14x

5x

1x

2x

1x

110x

7x

11x

20x 57x 12x 106x

Dryopteris expansa
Asplenium
scolopendrium
Athyrium filix-femina
'Frizeliae'

4x

1x

5x

1x

Wijfjesvaren

Athyrium filix-femina

4x

20x

2x

Zachte naaldvaren

Polystichum setiferum

6x

4x

1x

Zonsondergangvaren

Dryopteris lepidopoda

Struisvaren
Tere stekelvaren
Tongvaren
Wenteltrapvaren

2x

1x

4x

2x
1x

1x

33

4x

2x
3x

3x
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