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Varens kleiner dan 30 cm 
 

☼ = 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 
‘Imbricatum’ 

 
  20 30 V  Dwergsoort met kleine, blauwgroene blaadjes die elkaar 

overlappen, op zwarte, korte stelen. 

Adiantum venustum   25 40 V  Zeer fijne, lage varen die op termijn een prachtig tapijt vormt. 
Zeer winterhard. 

Asplenium ceterach 
(schubvaren) 

Inheems 
☼  10 10 A Z 

Inheemse soort in beschutte rotsspleten en op oude muren. 
Vooral op kalk. Past zich uitstekend aan op droge en zonnige 
plaatsen door zijn blaadjes op te rollen. 

Asplenium trichomanes 
(steenbreekvaren) 

Inheems 
☼  15 20 A Z Inheemse, algemeen voorkomende soort met bossige 

groeiwijze.  

Asplenium trichomanes 
‘Incisum’ ☼  15 20 A Z Zoals de soort, maar met fijn ingesneden blaadjes. 

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.  

Blechnum penna-marina ☼  W 20 50 K tot 
M Z Dichte dikke wortelstokken. Glanzend rechtopstaand blad, eerst 

groen-rood, erna donkergroen.  
Blechnum penne-marina 
‘Alpina’ ☼  W 10-15 30 K Z 

Bodembedekkende soort met kleine glanzende roodgroene tot 
donkergroene blaadjes. Korte, vrijwel platliggende steriele 
bladeren en sierlijk opgerichte fertiele sporenbladeren.  

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. 
Cystopteris dickiana    10-15 10 A  Gedrongen uitgave van de gewone blaasvaren of Cystopteris 

Fragilis. Loopt al zeer vlug uit. 
Cystopteris fragilis 
(gewone blaasvaren) 

Inheems 
   10-15 15 A  Inheemse, robuuste varen voor kalkrijke vochtige plekjes in 

rotstuin, muurtjes of oude boomstronk. 

Dryopteris affinis 
‘Crispa congesta’   HW 20 30 A  Sterk gekroesde dwergvorm.  

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

bladeren. Compacte groei. 
Gymnocarpium dryopteris 
(gebogen beukvaren) 

Inheems 
   20 60 V  

Een zeer zeldzaam inheems varentje met kruipende wortelstok 
en zachte, fijngedeelde, frisgroene blaadjes die loodrecht op een 
fijne bladsteel staan. Voorkeur voor koele, zure bodem. 

Gymnocarpium dryopteris 
‘Plumosum’    20 60 V  Zoals de soort, met bladeren waarvan veertjes elkaar 

overlappen. Loopt frisgroen uit en verkleurt naar donkergroen. 
Gymnocarpium 
robertianum 
(rechte beukvaren) 

Inheems 

   20 60 V  Een zeer zeldzame inheemse varen voor rotsige kalkbodem en 
oude muurtjes. Bladschijf in het verlengde van de bladsteel. 

Phegopteris connectilis 
(smalle beukvaren) 
 

Inheems 

   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 
naar beneden gebogen. 

Phegopteris Decursive-
Pinnata    20-40 50 K  Oosterse varen met smalle, lancetvormige bladeren met elegan 

omgebogen veertjes. 
Phyllitis scolopendrium   W 30-60 30 K Z Variëteit met smalle, gekartelde bladeren. 
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‘Angustifolia’ 
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’.   
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 rigens 
  W 30 40 A  

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

Polystichum setiferum 
‘Congestum’ 
(dwergnaaldvaren) 

  W 20 20 A  Een lange, gedrongen groeiwijze en compacte stijf opgerichte 
blaadjes. 

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

Een kleine varen met dubbelgeveerde, donkergroene en
driehoekige bladeren op een zwarte bladsteel. Beschutte
standplaats. 

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 ilvensis 
(wimpervaren)    15 10 A  

Een fijn rotsvarentje met 15 tot 20 cm lange, lancetvormige 
bruingroen geschubde en behaarde blaadjes. Op 
silicaatgesteente. 

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

 


