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Inleiding

De Noordse streepvaren (Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.) heeft een wijde maar 
onderbroken verspreiding op het Noordelijk Halfrond: westelijk Noord-Amerika, 
Europa en Centraal-Azië.1 Binnen Europa komt de soort vooral voor in de zuide-
lijke helft van Scandinavië en het centrale deel van het vasteland; in Engeland en het 
laagland van Noordwest-Europa is hij zeldzaam.2  3 Dit laatste wordt deels verklaard 
door zijn kalkmijdende karakter. Noordse streepvaren groeit bij voorkeur op een sili-
caatrijk stenig substraat op een geëxponeerde zonnige standplaats. Het min of meer 
aaneengesloten deel van het Europese areaal reikt tot enkele tientallen kilometers 
van Zuid-Limburg.4 5 De vondst (samen met Tongvaren; A. scolopendrium L.) op 
steengruis in de Beatrixhaven bij Maastricht (1986), de eerste in Nederland, werd 
dan ook als een mogelijk natuurlijke vestiging (op een ter plaatse onnatuurlijk sub-
straat) gepresenteerd.6  7 Daarna is Noordse streepvaren op nog drie andere plaatsen in 
Nederland gevonden: in Zwolle8, in Rotterdam9 en kort geleden in Muiden, steeds één 
exemplaar in een voeg in metselwerk. Deze vondsten zouden ook als waarschijnlijk 
natuurlijke vestigingen op een onnatuurlijk substraat beschouwd kunnen worden. 
De groeiplaatsen in Zwolle en Rotterdam hebben maar kort bestaan, respectieve-
lijk van 1990 tot 1991 en van 2000 tot 2004. Restauratiewerk betekende in beide 
gevallen het einde van de aanwezigheid van de soort ter plaatse. In Rotterdam is 
nog geprobeerd om de plant te verplaatsen, maar dat heeft deze slechts korte tijd 
overleefd.10

Muiden

De Muidense plant ontdekte ik in februari 2009, doordat mijn aandacht werd getrokken  
door een paar kleine Tongvarens. In tegenstelling tot de sprietige donkergroene 
plant van Noordse streepvaren, waren de lichtgroene Tongvarens op een paar meter 
afstand opvallend genoeg tegen de donkere achtergrond, anders was ik er zeker aan 
voorbij gelopen. Een van de Tongvarentjes wortelde pal naast de Noordse streep-
varen (Fig. 1). De laatste telde 18 lijnvormige bladeren, tot 4 cm lang, met iets ver-
brede gaffelvormige uiteinden. Onmiskenbaar Noordse streepvaren! In juli waren 
er 24 bladeren, zonder sporangiën, en was het Tongvarentje verdwenen (Fig. 2).
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De groeiplaats betreft een gemetselde paal in een schutting in een woonwijk 
uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw. De paal dateert uit diezelfde tijd. De 
begroeide zijde van de paal is op het zuidoosten gericht en is niet beschaduwd. De 
oppervlakkige specie in de voeg is tamelijk brokkelig, waardoor het niet moeilijk 
was om enkele brokjes te verzamelen voor een ‘kalkproef’. Op soortgelijke palen 
in de schutting zijn nog een paar kleine Muurvarens (Asplenium rutamuraria L.) 
aanwezig. Afgezien van de Noordse Streepvaren is de plek dus geen opwindende 
muurplantenlocatie. In de beschrijvingen van de vondsten in Zwolle en Rotterdam 
werd melding gemaakt van het afwijkende karakter van die standplaatsen: beide 
waren op het noorden geëxponeerd. In Zwolle groeide de plant in een uitgeschuurde 
voeg, waarin oorspronkelijk ‘kalkspecie’ had gezeten. Verondersteld werd, dat de 
specie kalk- en basenarm was. In Rotterdam wortelde de soort in een grove, zandige 
specie. De brokjes specie van de groeiplaats in Muiden bruisten overvloedig in een 
10% zoutzuuroplossing en moeten dus behoorlijk wat kalk bevat hebben.

Aangenomen wordt dat de vestigingen in Zwolle, Rotterdam en Muiden natuur-
lijk waren. De actieradius van varensporen mag inderdaad niet onderschat worden, 
maar een kleine kanttekening moet hier toch gemaakt worden. Onder de vele varen-
soorten die door kwekers en liefhebbers worden aangeboden, bevindt zich ook de 

Fig. 1. Noordse streepvaren (Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.) samen met Tongvaren (Asple
nium scolopendrium L.) in Muiden, februari 2009. Foto: Raymond van der Ham, Nationaal Her-
barium Nederland.
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Noordse streepvaren: “hele bijzondere varen, klein en compact, doet het goed in de 
rotstuin of op muurtjes” (www.marktplaza.nl; 19 februari 2009). En daarbij geldt 
uiteraard, dat een gekweekte buur beter ‘spoort’ dan een ver natuurlijk areaal.
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Fig. 1. Noordse streepvaren (Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.) in Muiden, juli 2009. Foto: 
Raymond van der Ham, Nationaal Herbarium Nederland.
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Van de redactie

Jaargang 34

De aflevering van Gorteria die nu voor u ligt is de eerste van jaargang 34. Deze jaar-
gang zal een gewone jaargang worden en in 2009 en 2010 uitkomen. In verband met 
de gestegen kosten hebben we moeten besluiten de abonnementsprijs voor Gorteria te 
verhogen naar € 27,50.

Het geplande themanummer over de Nederlandse wilde rozen, geschreven door Piet 
Bakker en de zijnen, zal naar verwachting in jaargang 35 verschijnen. Dit rozennummer 
krijgt boekachtige-proporties en zal voorzien in de bij veel floristen al lang levende be-
hoefte om inzicht krijgen in de verscheidenheid van de wilde rozen in Neder land. 

Een actueel publicatieschema is te vinden op de Gorteria-website; deze website is 
te bereiken via het volgende adres:

www.nationaalherbarium.nl/gorteriaweb/
De ReDactie




