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NIEUWSBRIEF FLORON-FWT, NR.7, NOVEMBER 1992 

 

Cultivar(en) 
 

O.G. Zijlstra 
 

Uit het verslag van de excursie bij Fleringen op 25 mei 1991 (Nieuwsbrief 6): 
"Op de grachtmuur (van Herinckhave) werd naast Gewone 

eikvaren (Polypodium vulgare) en Smalle stekelvaren (Dryop-
teris carthusiana) een ons onbekend varentje aangetroffen. 
Omdat er nog geen sporen aanwezig waren, kon het niet ge-

determineerd worden." 
 

Het vervolg: de tijdens de excursie verzamelde veer werd gestuurd naar een 
deskundige die er geen raad mee wist. Ook een andere kenner kon er geen 
naam aan geven. Op het eerste gezicht lijkt het varentje op Steenbreekvaren 

(Asplenium trichomanes) of Groensteel (Asplenium viride). De zijblaadjes zijn 
echter niet ovaal, maar breed waaiervormig en regelmatig ondiep ingesneden. 

Ook de stand van deze zijblaadjes ten opzichte van de bladspil is anders dan bij 
Asplenium. Kortom: een intrigerende kwestie, die om opheldering vroeg! 
Dus dienden er, om determinatie mogelijk te maken, sporen verzameld te wor-

den. Bij een eerste poging daartoe, in oktober 1991, bleken de veren al afgestor-
ven te zijn. In juni van dit jaar moest het er dan van komen: twee zichzelf res-

pecterende floristen, waaronder ondergetekende, begaven zich naar Herinck-
have. Het enige exemplaar van het varentje bleek gelukkig nog aanwezig en 
werd ter plaatse aan het nodige onderzoek onderworpen. Helaas waren opnieuw 

geen sporen gevormd, en was het dus nog niet duidelijk of we hier met een 
nieuwe varensoort voor Nederland van doen hadden. 

Terwijl we hierover druk in discussie waren, werden we uit de droom geholpen 
door de nieuwsgierige bewoonster, die zich afvroeg waarom wij al een half uur 
lang in de weer waren met dat leuke varentje, dat ze enkele jaren terug gekocht 

had bij een kweker, en dat haar man in een spleet van de grachtmuur had ge-
plant ... ! 

De naam weten we nog steeds niet. 
 

 

http://www.fwtwente.nl/n06_excursieverslagen_fwt_1991.pdf

