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Varens kom je vaak in heemtui

nen tegen en je kunt dan al direkt
 
zien of de varens het er naar hun
 
zin hebben of niet. Meestal staan
 
de geplante varens op veel te
 
droge of zonnige plaatsen zodat
 
ze niet goed tot hun recht ko

men. Het resultaat hiervan zijn
 
vele kleine, verbrande varens.
 
Om dit te voorkomen hier enkele
 
tips.
 

De plaats
 
De varens kunnen wat hun groei

ptaats betreft in drie groepen wor 

den ingedeeld, namelijk:
 
- de bosvarens
 
- de muurvarens
 
- de water- en moerasvarens.
 
Uiteraard is deze indeling kunstma

tig en kunnen de varens van de
 
ene groeiplaats ook op andere
 
groeiplaatsen voorkomen. De na

tuur laat zich (gelukkig) niet zomaar
 
in hokjes indelen. Van deze drie
 
groepen komt de groep van de bos 

varens nog het meeste in de heem

tuinen aan bod; soms zie je op een
 
muur nog wei een Muurvaren of
 
een Steenbreekvaren, maar dan
 
heb je het wei qehad.
 
Wat groeiplaatsen betreft geldt ei

genlijk voor aile varens dat ze het
 
liefst schaduwrijk en vochtig staan.
 

Staan de varens te veel in de zon 
of te droog dan kunnen ze het daar 
wei jaren uithouden maar echt 
mooie exemplaren zal men dan 
nooit krijgen , en aan nakomelingen 
hoef je al helemaal niet te denken. 
Zorg er daarom voor dat de varens 
schaduwrijk en vochtig staan . 
Wat men zeker niet moet doen is 
de bodem rondom de varens 
schoon en los houden . Dit heett tot 
gevolg dat de vaak oppervlakkige 
wortels van de varens beschadigd 
worden . Daarnaast zal de bodem 
veel te vlug uitdrogen. En trou
wens , een groep varens met daar
tussen een natuurlijke bod embe
dekking ziet er tach ook veel beter 
uit. 
Nu we toch bij de bodem zijn : ook 
de bodemsamenstelling speelt na
tuurlijk een belangrijke rot. Ook hier 
kan men de varens indelen in drie 
groepen: 
- de liefhebbers van zure grond 
(veel water- en moerasvarens) 
- de liefhebbers van alkalische 
grond (veel muurvarens) 
- en de soorten die dit alles weinig 
uitmaakt (verschillende bosvarens) . 
Voor verdere informatie hierover 
verwijs ik naar de "Nederlandse 
Oecologische Flora" van E. Weeda 
e.a . deel 1. 1985. Hierin worden 

Lansvaren - Polystichum loncnitis. Tot ieders verbazing in 1978 in de Noo rdoostpolder 
nieuw voor Nederland ontdekt. 

Zwartsteel - AsrJenium adianlum · nigrum 

(bijna) aile in Nederland voorko
mende varensoorten besproken en 
daarbij komt ondermeer de bodem
samenstelling aan de orde. 

Muurvaren - Asplenium ruta - muraria 
(De zeer zeldzame bastaard Zwartsteel x 
Muurvaren werd colt op een muur in Enk
huizen gevonden.) 

Aanleg en onderhoud
 
Bij de aanleg en het onderhoud zijn
 
een aantal dingen van belang :
 
- varens altijd verplanten/scheuren
 
in het vroege voorjaar; gebeurt dat
 
in de herfst dan kunnen de wortels
 
zich nog maar moeilijk herstellen
 
en kan de gehele plant in de winter
 
wegrotten,
 
- altijd voor een schaduwrijke plek
 
zorgen in een bodem die altijd
 
vocht ig is.
 
- zorg ervoor dat de bodemsamen

stelling geschikt is voor de gewen

ste soort(en) varens ,
 
.. laat de wortels van de varens zo

veeI mogelijk met rust.
 
Ais de varens op een geschikte
 
plaats staan kan onderhoud achter

wege blijven. Kijk maar naar de na

tuur.
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Hoe krijg je varens?
 
Besluit men tot het aanleggen van
 
een 'varenflora' en heeft men een
 
geschikt stukje grond in de tuin ge

vonden dan kornt het probleem van
 
de planten. Hoe komt men aan
 
goede varens? Wat dat betreft zijn
 
er een 'aantal goede mogelijkhe

den:
 
- Ze zijn al in de tuin aanwezig . Is
 
dat het geval dan hoeft men er 'aI

leen nog maar' voor te zorgen dat
 
ze er blijven.
 
- Ruilen. Het is mijn stellige overtui

ging dat het zonder meer mogelijk
 
is om een representatief aantal
 
soorten varens in een heemtuin te
 
krijgen door .planten te ruilen met
 
andere (heem-)tuinen.
 
- Kopen . Oit is ook een mogelijk

heid maar hieraan zit een groot be

zwaar . Veel kwekers verkopen
 
kweekvormen als zijnde wilde va

rens . En die horen eigenlijk niet in
 
een heemtuin thuis . Let daarom bij
 
het kopen heel goed op, of net
 
geen kweekvormen zijn.
 
- Zelf zaaien . Oit is mogelijk (zie
 
ook Oase 1992-2, biz . 17-18) en
 
ook helemaal niet zo moeilijk als
 
veel mensen beweren . Ik spreek
 
hierbij uit eigen ervaring. Begin mei
 
kreeg ik van een kennis een klein
 
stukje van een tweetal soorten va

rens . De stukjes waren groot ge

noeg om de varens op naam te
 
kunnen brengen . Het ging hierbij
 
om de Lansvaren en de Zwart

steel. Beide varens zijn zeer zeld

zaam in Nederland (misschien toch
 
een fout bij de determinatie?) .
 
Het bleek dat beide varens rijpe
 

Varens, uit de voorkiem komend. 

sporen hadden en deze heb ik ver

zameld.
 
Maar wat dan? Naar de athaalchi

nees! Waarom? De bakjes van de
 
Chinees zijn ideaal voor het kwe

ken van varens uit sporen. Breng in
 
het bakje een dunne laag nog niet
 
gebruikte potgrond en maak deze
 
goed vochtig. Strooi daarna de spo

ren voorzichtig uit in het bakje ,
 

. plaats de doorzichtige deksel op 
het bakje en zet het geheel op een 
zonnige plaats. En dan maar wach
ten. 
Na twee weken was er al resultaat. 
In de bakjes kwamen allemaal hele 
kleine groene puntjes te voor
sch ijn: de voorkiemen van de va
rens. 
Nu, half augustus zijn de grootste 
voorkiemen overgeplant en is het 
wachten op het verschijnen van de 
eerste echte varenblaadjes. Maar 
dat moet lukken, want geloof het of 

Uit: De Levende Natuur, nr. 6, 1899/1900 

geloof het niet: het gaat hierbij om
 
honderden voorkiemen.
 
Ous tegen iedereen die het maar
 
proberen wil: naar de afhaalchi

nees.
 

De naamgeving/determineren 
Vooral de wetenschappelijke naam
geving van varens is moeilijk , door
dat veel soorten regelmatig van 
naam veranderen. Oit heeft tot ge
volg dat sommige soorten tien of 
meer wetenschappelijke namen 
hebben . Oit maakt het er niet ge
makkelijker op. Oaarom, als men in 
beslun tot het plaatsen van naam
bordjes bij de varens ga dan uit van 
de meest recente naamgeving zo
als vermeld in "Heukels' Flora van 
Nederland" door R. van der Meij
den, 21 e druk 1990. Ook wat deter
minaties betreft is dit een geschikte 
flora. 

Tot slot. 
Ais men in een heemtuin eenmaal 
een aantal varens heeft en die 
'voelen zich er thuis' dan moet men 
niet verbaasd zijn als deze zich 
gaan uitzaaien. Gooi deze jonge 
varens dan niet weg , maar kijk of 
andere heemtuinen ze kunnen ge
bruiken. Weggooien is zonde. 

ill'lf'"~
 Varens zaaien in een bakje 
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