
'""""""Dê AmStefdam S€
a Het Stenen Haafd he.bsgt cie gróotste pópDlatie schubvan ns van ans land.

Amsterdam ís een veelzijdige stad, ook op als het om natuur gaat. Bíjzonder is in
Íeder geval de grachtenflora met een keur aan zeldzame varens. De grachtenflora
is nu nog bedreigd, maar aan de bescherming wordt volop gewerkt.
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60 jaar verrassende
rijkdom
Eind jaren veeÍig, precics zestig
jaar seleden (1948), koos de Nedetr
landse Jeugdbond voor Natuurstudie
(NJN) de Amsierdamse grachtmu-
ren aLs studieobject. Onder hen was
Sam Segal. die in de jaren daamê
naan maakte met zijn proefschrift
'Notes on wall vegetàtion . Het
onderzoek van de jeugdbonde
bleek in veel opzichten een gouden
keuze. Er werd een keur aan mLrur
planten ontdekt, waaronder zestien
va'ensoonen. in hoeveelheden die
nieniànd hàd veNacht.
In 1987 ontstond het idee om het
onderzoek te herhalen. Een nieuwe
groep. de laiere Werk- en Adviesgmcp
Muurplanten, ging al snel enthousi
ást aan de slag. De resultaten spre-
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ken opnicuw tot de verbeelding, a1
in de eerste week werd schubvrren
opgespoord. Ook in dejarcn dàturà
is het geregeld raak; naast het ver
trouwde assoÍiment wordt eÍ altijd
wel iets speciaals gevonden. Sinds
dc herstàt wordt Amsterdam jaff-
lijks op nruuplànten onderzoch!.
Na al diejarcn inveDtarisatie is het
belang van de hoofdsledclijkc
muuÍfl ora volstrekt duidelijk.
Uitzonderlijk is de variatie aan
va,€ns (naaf liefst 26 sooÍen).
Ne.gens in Nederland staan binnen
een st.aal vàn enkele kilometers zo
veel vcrschillcnde vàrensooÍen bij
een als in Amsterdam. Dc hoofd
stad is een belangrijk bolwerk voor
kwetsbare sooÍen als zwêrtsteel,
steenbreekvarcn en tongvaren.
Daàmààst herbergt de stad schub-
vaien cD grocDsteel. Het is de

crène de la cÈne van de nuurfiorà.
Naast dat alles is AmÍeÍdàm het
domejn van muurleeuwenbek. gele
hclmbloem en van nieuwkomen
als nuuffijnstrral, spoorbloem en

Honderd kilometer gracht-
en Kaoemuur
Dat Amsterdam rijk is aan muur-
planteD is geen toeval. De stad
heeft nct ziln honderd kilometer
gracht en kademuren een enorm
oppervlak aan geschikt muurbio
toop. De gracht- en kadeÍnuÍen zijn
voor nuurplanien aantrekkelijk. Ze
liggen aan het water en vaak in de
schaduw en dat leveft ideale vochr-
condities op. De fiaàiste muurbe
groeiingen tefie aan in het Oostelijk
Hêvengebied en op het Stenen
Hoofd. De kademuren hieÍ zijn
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gcbouwd met solidc basalt. Her zijD
murcn die meef dnn een ecuw
ongemoeid zijn geblcven en de
natuuÍ heeli cr vrij spel gehtd. Ook
langs dc grachlen is hct nodigc te
vinden, maar nccf plaatselijk. Veel
soorten groeren cí tegen de ver
drukknrg ini het ondeÍhoudsregiem
is intensiefcn murcD zekcr binneD
de gÍachtengordel - $,orden dooflo-
pend schoongemrrkr cn herstcld.

Beter beschermd
In de alsclopen dcceonir zljn eÍ
vccl fraïic muuÍb(groeiingcn ver
loren gegarn. omdul de sarrde
daaÍvrD niel of nauwclijks wcfd
onderkcnd. Muurplànrcn zijr
daardoor zeldzaam gÈworde ol
zijn zelfs nagenocg vèrdwereo.
Sinds l99l zijn cr wertelijke mllat
rcgelen gcnom€n om de halste t.

De nuufiota van Amsterdêm woKtt 60 jat bestueleed. Vanuit archiêí-
stukken herteeft hoe het er in onze hoofdstad tussèn 194A en 1956 aan
toeginq. tn die jarcn inspêcteede de jèusdbond voot natuutstudíë altè
Amsterdamse gnchtmuren op bizondêrc begroeiing.

'Vèle zoneravonden werden langs grcchten doorgebracht. Hoe gam-
metet eèn gnchtmuu. eruit zag, hoè grctiget de ploeg langs de gracht
kroop. Zo kon allês wat de muu vootschotelde secuuí bekeken wor-
.!en. AIs het te clonket werd on de ptanten noq te kunnen he*ennen,
werden dè zaklantaans aangeknipt. Dit tot verbijsbnng van sonnigè
voorbijgangers diè neendèn dat er drênkelingen werden gezocht.
Vooël bij hoge bruggen was hèt soms onmogetijk de ptanten die veí in
cle .liepte grcei.len op aEtand te cletemineíen. Dàn we.d iemand ult-
vèrkoren om de ptant te gaan 'halèn', wat qeschièdde door de persoon
aan een touw tangs de muu te taten zaken. AIs dat nabi eên drukke
straat gebeude kon de btug spoedig.waÍt ten van toeschouwe6,
wat het enthousiasmè voor het inventarisatiewerk nog ''eer aanwak-
kede. Ook werd voot onbereikbare plênten skele maten èèn rcêiboot
ingezet. De oogst was ríjk en neq dan dat iemand voot mogetiik hadI
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rcsteÍende muur8orll t€ kunn€n
bchouden. Derr;en muurpllnten zijn
nu bij wet bcschcrmd (Flora en
Faunawet). 1991 Is ook hetjmr
waàrin de Wcrk- cn Adviesgroep
vnn start ging en hctjaar waarin de
Semcentc Afisterd m zich voor de
bescheming van muurplanten uit-
spÍak.ln dc praktijk kwam van die
bcscherming weinig terecht- Drt
vcrandcrde p.N in 2003 en 200.1.In
dic jaren veÍdwenen diverse belang-
rijke groeiplaatsen mel b€schermde
muLrelanten. Hel is het momenl
waarop de Algemene lnspedic
Dienst woldt ingeschak€ld.
Werkzramleden worden stilgezet.
er komcn dagvaa.dingen en er vol-
gcn veroordclingcn.
Sindsdicn is het nodigc veraDded.
De bescherming is goed op gànÊ
gekomen. Bi ionderhouds-  en her
slelweík wordt stÍuctureel gekckên
n ar hct behoud van de nruurilora.
Dc werkgroep invenlarisecft en
adviseeÍ en d€ gcmeente weet
exact waar dc beschemrde muurllo-
m zit en hoe rc da mee moet
omgaan. Van speci rl bclang is hct
geÍncentelijk beschcrmingsplan dat
vooÍ het oostelijk H:rvengebied
(ZeebuB) is opgestcld Hct behoud
vaD de pmchtiS begrocide krdenru-
ren is nu Soed 8eÍcgeld.

Succesplekken
BescheÍnring bont. dat wordt irr
Amsterdam duideiijk. Een íoÍs d€el
van de hoofdsredelijke tongvarcns
dankt h*rr bcstaan íraD bescheF
mingswcrk- Op plàaÍsen warr dc
soort in het vcdedcn wcrd gcspaard
ztn nu pÍachlige bolwerkcn ontstaan.
Kijk manf eens bij de Kci/ersgr$cht
nnbij de Roz€ngracht.In 1992 weÍd
dAa. de walmuur grondig opgeknêpt
met behoud van de twce tongvaÍcns:
nu florcren daar I 15 plànteD. Ook
íecDbreckvarcn declt in her succcs.
Eeo hisr$ischc vindplaats vormt
het Weteringsluisje. Al zcker sinds
1953 h'risr hieÍ cen groepic 'stecn-

brcken. Dic vaÍcns overlecfden cen
recks van restàuraties. ondcr mecr
in lg88 cn 2002. Bij dc laalstge-
nocmde herstelbeurten we.d de
muur opgcKnap! en cr we'ï zo' g-
v klig on de planten heen 8ev(x8d.
Eenzelfde àanpak wcrd gckozen op
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Een steenhard bestaan
Murcn liggen niet ched voot de hand als grceiptaats voor planten. De
onde.grcn<t is vedicaa!, harcl ên moeilijk.tootw(fielbaat en in de regêt
zijn êr weinig voedingsstotfen bèschikbaar Bovendien kunnen et stêtk
wissèlendê teÍnpeaturen heersen. Onelanks zutke bare omstandighe-
clen slaagt een flink deet van onze inhee''se plantensoonen er toch in
om zo nu èn dan op ot in een muur te grceien. Naast deze toevalige
gasten kent de inheèmse floë ook specialisten, waaívoot mu.en min oí
meer het nomalè leefnilieu vomen. Deze grcep specialstên - ele muut
ptanten - zíjn in staat om op muíen volwaardige levensgemeenschapDq
tê vonên. Veelvan deze muurylantil njn van oorcprong rotsptant. ln
ome rotsloze st.eken hebben zij op murcn een veNangenct leetmilieu
gevonden. Sinds 1991 z|n cleftien muurplanten bij wet beschemd. Wie
onvoldoencle ot g@n rckening houdt /'êt beschermde muurytanten is
strcfbaaí Een aantal gemeenten, met Amèrcfoort êls meest vooruitstre-
veade vooheelc!, maakt al getuine ticl we* van het behoud van tin
muurnora. Dat hèeft tot íraaie resultaton gelêid.

de Amslclsluizen, waardoor nu nog
sreeds de uiterst zeldTrme groen-
steel op dil sluizencomplex sch;tter1.

Resultaten, trends en
toekomst
ln 2007 werden 30.0m varens

gereld, verdeeld ovcr 19 soortcn.
waarondeÍ voor het cercl de snralle
iiz€rvaren. Onder dar hogc aantal
gaan alledei trends schuili somlni
gc soortcn ncmen nf. aÍdere nemen
toe. Gocd nieuws is de lo€name
vàn steenbreelvaren en tongvirren.
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Dit dLro Ljkt te prcntcrcn van vcr-
aDdcrcnde klimaatomslandigheden
( warm vochrig weer. ontbreken van
vorsl). maar ook van het bescheÊ
mingswerk. Toch is er reden voor
zo€, omdat het opperylak aan
g€schikt muurbiobop nr AmstcrdAm
stccds verder afnccmt. Vccl oudc
muren woÍocn vcrvangen door ccn
nicuw type met ecn betonnen
achterrvand waarop muurplênten
zich niet of nauwelijks kunnen
vestigen. Dit is mel name funesr
voor vochtminnende sooÍen.
Zeldzame en kwetsbare sooÍen als
blaasvaren, rechtc drichockvarcn
cn gcbogen drichocksvaren dÍeigen
uit de srad te verdwijnen.
Het gaat goed n]el sooÍen uir meeÍ
warme klimaateebieden die de
drcogte beter dooÍstaàn.
Schubv en en zwaísteel prcfitercn,
'na r ook klein gl skruid cn slijÍ
hardgÍas. Winí dus voor dit
beschermde kwaíet en voor het
schaarse muuÍhavikskÍuid dat zich
onlangs in Amíerdam heeft w€Én
te vesligen. Opmerkelijk is de
opkomst van een J0rge generatic
muurylanten. Hel gaat om ccD aan-
zicnlijkc grccp 'imponsooícn' uil
vcclal zuidelijke rcgioneÍ Íner
prachtplanren als spoorbloem, grole
leeuwenbek, muuf Íijnslraal. hals-
bloe||i, Trache liu|t caeruleum,
m,ÀÍjoteinbekje C haa no Í h i n u nt or i.
ga,tifoli n en muljmàyel Unl,i|i.us
n?€rrrir. De Am\tcrdamsc mtrrcn
zijn kleurrijker eD levendiger dan

londènte.s@hetnet.nl

Soort voor soort
Zwartsteel
De wartsteel is bèschemd. Het
is èen bijzondere nuuNa@, die
naerat cre soo.t vrijwel uít @s land
was vèÍdwenen, een sensationele
coneback heeft ggnaaq.
Amstedam speelt daahij eên
cÍuciale rol. De soort wed in 19A7
vooí het ee|st ontc!êK en in 2002
telde cle hoofdsta.! ciíca 5oo ptan-
ten. Reêent heeft de soolt te lij-
den gehact van enkèle rcstauÍa-
ties, voo.al in het Oostètijk
Havengebied. Anno 2OO7 zíjn q
nog 235 planten ove4 maat zê
nemea weet toê. De mooiste vind-
plaàtsen liggen bij clê
Wèsteryasfabnek aan de
Haa èfimeftrekvaarL

Steenbreekvaren
De stèenbÍeekv{en is
beschemcl. Amstêd am telt
momenteel $OO 'stêenbreken'. ln
2OO2 gingen in het Oostelijk
ttavengebie.t enkêle vitale groei-
phatsen van cleze varcnsoll ver-
Iorcn. Toch is het havengebied
hiea sêmen met het Stènên
Hootcl, nog steeds een pachtig
bolwek, waar ddêkwart van aue
plahten groek. ln dê
Amstêrcranse binnensta.l zln
recent nieuwe vestigingen ont-
staan, ínet name nabij bstatucte
g toê ipl a at se n - Van biÈo nd @
betekenis is het Weteingstuisje.
waar steenbrcekvarcn al sinds

Tongvaren
De tongvN is beschêrmd- ln
2OO7 is een @o'daantal vd 4)oO
ptanten bereikt. Tongvaren pÍofi-
teert van een íeeks zachte win-
te.s. Voonlop dê vaste groèi-
plaatsen Í,eeft de sooít zich kun-
t'€'t uitbrci.ten (tot sor',s m@r
dan 1OO planten), maat da{Mast
zijn et hêt en det ook níêlwe, kleï
ne Poputaties ontstaan. TongvaÍen
is, anclers dan stêenbreekvarcn,
voonl op de binnenstad aange-
wezen. Dat maakt haàr kwetsbaaí
Doot hêt intensievè onclqhouds-
rcgime van g.achtmurcn wordt de
soon voottdu.en.! beclreígd.

a Zwarlsted op M kadenuu aa1
de Haadêmne.trctuaart.

Groenstêel
De Voensteel is beschemd en
staat op de Rode Lijst. crcênsteel
komt in Nededand op slechts
tseè ptaatsen voo4 waaNan één
in Amstedan! In 2OOO werd
gtoereteet, samen met enkele
ande re b iÈ o n de re vaÍe n s ootten,
op dê Amstelsluizen ont lekL
Groensteel weí.! in 2oca bij he.-
stelwerk aan de stuis keu g
gespaad, waama de soott zich
tot 3 planten heeft weten uit te

Schubvarên
De schubvaren is bèscheftd en
staat op de Rode Lijst. Hêt is in
Nedeílanc! uíterst zeldzaam.
Amsterclan huisvest op hel
Stenen Hoofd .le grcoEte grcêi-
plaats van ons land. De populatie
neemt nog stèecls in omvang toe
tot circa t7O planten in moz Het
Stenen Hooíd is niet aleen de
groêiptaats van schubvarcn, naar
ook van dh/èrce anderè varcns-
ooften, waarcnder ook steen-

Blaasvaren
Blaasvaren is beschemd en staat
op de Roc!ê List. Het is èên kies-
keurige mrurylant, die gebonden
is aan oude, vochtige, kdkíjke
murcn- De soort gaat ín ons land
oveQl gestaag achteruiL Ook in
AmsteÍdan is spakê van aen
zeet kwetsbare populatiê. Et zijn
tw ee vast è g Ío e i p I aatse n

Z ee b u rg e íkacl e ) i ee n n i euwè
groeiplaats bèvindt Zch aan cle
Lijnbaanssracht nabi de
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