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☼ = volle zon ;  = schaduw ;  = halfschaduw. 

W = wintergroen ; HW = half wintergroen. 
K = koel ; V = vochtig ; M = moerassig ; D = droog ; A = alle bodemtypes. 

Z = géén zure bodem;  K = géén kalkrijke bodem. 
I = inheems. 

 Stand
plaats Blad H 

(cm) 
B 

(cm) Bodem pH Omschrijving 

Adiantum pedatum 
   50 40 V  Fijne blaadjes in hoefijzervorm; heeft korte wortelstokken en 

vormt op termijn grote groepen. 
Adiantum pedatum 
‘japonicum’ 

 
  40 30 V  Zoals de soort maar het jonge blad loopt paars uit en kleurt van 

paars naar groen. 

Athyrium filix-femina 
‘Frizeliae’ 
(wenteltrapvaren) 

☼  30 30 A  Aparte smalbladige soort waarvan de bladeren herleid zijn tot 
halve maanvormige bladeren. 

Athyrium filix-femina 
‘Minutissimum’ ☼  30 30 A  Dwergvorm met compacte blaadjes.  

Athyrium filix-femina 
‘Victoriae’ ☼  50 40 A  Bijzondere soort met smalle bladeren en regelmatig over elkaar

gekruiste blaadjes in V-vorm. 
Athyrium filix-femina 
‘Vernoniae’ ☼  40 30 A  Een fijn geveerde varen met bleekgroen, bijna doorschijnend 

blad. 
Athyrium niponicum 
‘Pictum’ 
(Japanse regenboogvaren) 

   40 40 V  
De kleurrijkste onder de varens, variërend van licht, donker- en
geelgroene naar zilvergroene exemplaren. De bodem moet
voldoende vochtig maar goed gedraineerd zijn. 

Athyrium niponicum 
‘Silver Falls’    40 40 V  Meer ‘zilvergrijs’ dan de soort. 

Blechnum spicant 
(dubbelloof) 

Inheems 
  W 20-60 50 K tot 

M Z Inheemse, zeldzame varen voor zeer zuur en vochtig milieu. 

Cheilanthes lanosa  ☼  HW 20-30 30 D  Kleine zilvergrijze rotsvaren. Zeer beschutte standplaats. 
Cyrtonium fortuneï 
   W 50 40 V  Enkelgeveerde, mat blauwgroene bladeren, meer opgerichte

groeiwijze. 
Cyrtonium fortuneï 
‘Clivicola’   W 40 50 V  Zoals de soort, maar grover en iets overhangend. Grotere 

groeikracht en frisgroen. 
Cystopteris bulbifera 
(Broedbolblaasvaren)      40-50  K  Draagt op de achterkant van de bladeren vele broedbolletjes die,

eens geworteld, nieuwe plantjes vormen. Ideale bodembekker. 
Dryopteris affinis  
‘Crispa’   HW 40-50 40 A  Gedrongen en gekroesde vorm van de soort. 

Dryopteris clintoniana   HW 50-70 50 K tot 
M  Heeft mat grijsgroene, tweemaal geveerde bladeren. Maakt vele 

uitlopers. 
Dryopteris dilatata 
‘Crispa White Side’    40 20 A  Een mooie cultivar met fris lichtgroene, peterselie-achtige 

bladeren. Compacte groei. 
Dryopteris dilatata 
‘Lepidota Cripsa Cristata’    20 20 A  Een mooie cultivar met fris lichtgroene, peterselie-achtige 

bladeren. Compacte groei. 
Dryopteris erythrosora 
‘Prolifica’   W 40 50 A  

Kleiner dan de soort met lichtgewafelde bladeren. Loopt ook
rozerood uit. Vormt broedbolletjes waaruit zich nieuwe plantjes
ontwikkelen. 

Dryopteris filix-mas 
‘Crispa’ ☼   40-50 50 A  Gedrongen en gekroesde vorm met gewafelde bladeren. Vormt 

na jaren dichte bosjes. 
Dryopteris filix-mas 
‘Cristata’ ☼   50 50 A  Nog fijner gedeeld dan de Crispa met aan de uiteinden 

handvormig vertakte veertjes. 
Dryopteris marginalis    40-50 30 V tot 

M  Varen met korte wortelstok en dubbelgeveerde, blauwgroene 
bladeren.  

Dryopteris sieboldii  W 40 60 A  K Aparte, decoratieve varen met diep gedeelde, tongvormige en 
leerachtige bladeren. Voor beschutte plek. Wintergroen. 

Osmunda cinnamomea 
‘Foekyensis’   50 30 K tot 

M  Kleinere variëteit van de soort met een mooi rode bladsteel. 

Phegopteris connectilis 
(smalle beukvaren) 
 

   20-40 50 K  
Een zeldzame inheemse soort uit vochtige loofbossen, langs 
greppels en beken. Behaarde bladeren op lange roze bladsteel. 
Onderste paar veertjes niet vergroeid met hoofdnerf, maar vrij 
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Inheems naar beneden gebogen. 
Phegopteris Decursive-
Pinnata    20-40 50 K  Oosterse varen met smalle, lancetvormige bladeren met elegan 

omgebogen veertjes. 
Phyllitis scolopendrium 
 

Inheems 
  W 40-60 30 K Z 

De inheemse tongvaren  groeit in bossen met kalkrijke, 
rotsachtige bodem, op vochtige muren en in de duinen. 
Bladeren tongvormig, bladsteel kort met haarachtige schubben. 

Phyllitis scolopendrium 
‘Angustifolia’   W 30-60 30 K Z Variëteit met smalle, gekartelde bladeren. 

Phyllitis scolopendrium 
‘Cristata’   W 20-40 30 K Z Variëteit met kortere bladeren waarvan uiteinden sterk 

kamvormig verbreed en ingesneden zijn. 
Phyllitis scolopendrium 
‘Furcatum’   W 30 20 F A Zoals de Cristata, maar de bladeren zijn ook onderaan vertakt

zoals een ‘vork’.   
Phyllitis scolopendrium 
‘Undulata’   W 50 30 F  A Variëteit met licht gegolfde bladranden. 

Polypodium vulgare 
(eikvaren) 
 

Inheems 

☼  W 30-40 20 A  
De inheemse eikvaren is een zeer sterke wintergroene varen.
Ideaal als bodembedekker op oude boomstronken, oude muren
en trappen, op rotsige hellingen. Houdt van zandige bodem. 

Polypodium vulgare 
‘Bifido multifido’ ☼  W 30-40 20 A  Cultivar met vertakte bladstippen aan de uiteinden. 

Polypodium vulgare 
‘Cornubiense’ ☼  W 30 20 A  Cultivar met zeer fijn gedeelde bladeren. 

Polypodium interjectum 
(brede eikvaren) 

Inheems 
  W 20-40 20 A  

Heeft bredere en meer toegespitste bladeren ; de veertjes zijn 
ook spitser en gezaagd. Onderste paren vaak langer zodat de 
bladeren driehoekig zijn. Kalkrijke bodem.  

Polystichum acrostichoïdes 
(kerstvaren)   W 50 30 A  

Een wintergroene Amerikaanse varen met glanzende, eenmaal 
geveerde bladeren. Steriele bladeren groeien min of meer 
horizontaal terwijl de fertiele bladeren meer rechtop groeien. 
Vraagt een goed gedraineerde bodem. 

Polystichum aculeatum 
(harde naaldvaren) 

Inheems   W 50 80 A  

De inheemse, vrij zeldzame, harde naaldvaren gedijdt goed op 
stenige hellingen. De glanzende, leerachtige bladeren zijn 
tweemaal gedeeld en kunnen tot één meter lang worden. 
Blandranden zijn getand. Lage maar brede groeiwijze.  

Polystichum braunii  HW 50 40 AK  Loopt vroeg uit met zilverwitte schubben op de bladeren. 
Polystichum rigens 

  W 30 40 A  
Een varen met stijve donkergroene, matglanzende, 
enkelgeveerde bladeren op vrij lange bladstelen. Losse 
groeiwijze. Beschutte standplaats. 

Polystichum setiferum 
'Divisilobum’ 

  W 50 50 A  

Een variëteit met drie- tot viermaal geveerde bladeren. De 
veertjes zijn smal, geoord en gesteeld. Heeft meestal een vlakke 
en brede groeiwijze. Produceert soms broedbolletjes op de 
bladsteel waaruit zich jonge plantjes ontwikkelen. Vele bruine 
schubben. 

Polysticum setiferum 
‘Herrenhausen’   W 40 80 A  

Een zeer mooie Duitse cultivar die opvalt door zijn omvang en 
zijn lange, twee- tot driemaal gedeelde bladeren. Vele bruine 
schubben sieren de bladsteel. 

Polystichum setiferum  
‘Plumosum Densum’   W 50 50 A  Een sierlijke varen met een lage en vlakke groeiwijze. 

Polystichum setiferum 
‘Proliferum’   W 50 50 A  

Een horizontaal groeiende varen met smalle, lange en fijn 
gedeelde bladeren die schuin afstaan. Produceert vele 
broedbolletjes langs de hoofdnerf van de volwassen plant. 
Wintergroen. 

Polystichum tsus-sinense 
(smalle naaldvaren)  W 30 30 A  

Een kleine varen met dubbelgeveerde, donkergroene en
driehoekige bladeren op een zwarte bladsteel. Beschutte
standplaats. 
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Thelipteris decursive-
pinnata    40 50 K  

Het geheel van lange en korte bladeren is mat lichtgroen. De 
wortelstok kruipt langzaam en produceert verschillende 
scheuten. Op die manier ontstaan grote kolonies. Dit is een zeer 
vroege varen. 

Thelipteris palustris 
(moerasvaren) 
 

Inheems 
☼   30-80 100 M  

De inheemse moerasvaren komt algemeen voor in moerassen 
en vochtige bossen. Heeft vrij lichtgroene, tweemaal geveerde 
bladeren en is fijn van structuur. De fertiele bladeren zijn dikker 
en langer dan de steriele bladeren en verschijnen in de vroege 
zomer. Heeft een kruipende wortelstok. 

Woodsia obtusa    30 10 A  Een rotsvaren met 30 cm lange lancetvormige, lichtgroene 
bladeren op gele bladsteel. Opgaande groeiwijze. 

 


