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Varens van 80 tot 120 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 

Athyrium filix-femina 
(wijfjesvaren) 

Inheems 
☼  100-120 60 A  

Sterke varen met lange, heldergroene bladeren die fijn geveerd 
zijn. Indien de bodem voldoende vochtig is, verdragen ze meer 
zon. Verkleurt mooi geel in het najaar. 

Athyrium filix-femina 
‘Cristatum’ ☼  60-80 30 A  Kleiner dan de soort, met vertakte, gevorkte blaadjes. 

Athyrium filxi-femina 
‘Rotstiel’ 

Inheems 
☼  100-120 60   Duitse variëteit met opvallend roodbruine bladsteel en lichte,

geelgroene bladeren. 

Athyrium vidalii    80 50 K  Decoratieve, fors groeiende soort die roodpaars uitloopt en 
verkleurt naar donkergroen. Zeer lange bladstelen. 

Dryopteris affinis 
(goudschubvaren) 

Inheems 
  HW 80-120 60 A  

Forse, glanzende, enkelgeveerde bladeren. Bladsteel sterk bezet 
met aanvankelijk goudkleurige en later kastanjebruine 
kafschubben. 

Dryopteris affinis 
‘Cristata the king’   HW 80 60 A  Mooie vorm waarvan de uiteinden van de bladeren handvormig 

vertakt zijn.  
Dryopteris affinis  
‘Pinderii’   W 80-120 50 A  Een ‘rustige’soort met opgaande groeiwijze en smalle, 

gewafelde bladeren. 
Dryopteris carthusiana 
(smalle stekelvaren) 

Inheems 
 HW 60-80 50 A tot 

M  Een inheemse, vrij algemene varen voor zure bodem. De smalle 
bladeren zijn tweemaal geveerd. Opgaande groeiwijze. 

Dryopteris cycadina 
(olifantslurfvaren)   W 70-80 50 A  

Een decoratieve, luchtige varen met enkelgeveerde frisgroene
bladeren. Bladstelen en onderkantnerven zijn bedekt met vele
zwarte schubben. Dankt zijn naam met iets fantasie aan het
uitkrullende blad. 

Dryopteris dilatata 
(brede stekelvaren) 

Inheems   HW 80-120 50 A  

Een algemene inheemse varen met stekelvormige bruine 
kafschubben op de bladsteel. Loopt lichtgroen uit en verkleurt 
naar donkergroen. Groeit goed op dode boomstronken en op 
met mos begroeide rotsen. Vraagt een koele bodem. 

Dryopteris filix-mas 
(mannetjesvaren) 

Inheems 
☼   100-120 60 A  Een inheemse, algemeen voorkomende varen. Een robuuste 

plant, die zelfs enigszins zonnige standplaatsen verdraagt. 

Dryopteris filix-mas  
‘Barnesii’ ☼   100-120 60 A  

Krachtige groeier met smalle, opgerichte bladeren met elkaar 
overlappende veertjes die aan de varen een gekroesd uiterlijk 
geven. 

Dryopteris filix-mas 
‘Linearis Polydactylon’ ☼   80-100 60 A  Opvallende, zeer smalle, lijnvormige bladeren, aan de uiteinden 

vertakt. 
Dryopteris goldiana    120-150 60 A  Amerikaanse ‘reuzebosvaren’ met grote fris geelgroene 

bladeren aan een lange bladsteel. Windgevoelig. 
Dryopteris stewartii 

  80 70 V  
Varen met grote driehoekige bladeren, twee- tot driemaal
gedeeld. Veertjes scherp getand en uiteinden zeer spits
toelopend.  

Dryopteris tokoyensis    100-120 40 A  Japanse varen met smalle, opgerichte, frisgroene bladeren op een
zwarte bladsteel. Windgevoelig. 

Dryopteris wallichiana 
(nepalvaren)   HW 100-120 60 K  Een opvallende varen met leerachtige donkergroene bladeren en 

zwartbehaarde bladstelen. Voor beschutte standplaats. 
Matteuccia pensylvanica 
(Amerikaanse struisvaren) 
 

   120-150 50 A tot 
M  Een grotere cultivar met meer opgerichte langere bekers. 

Matteuccia struthiopteris 
 

Inheems   100-120 

 
 A tot M  

Een mooie varen voor vochthoudende humusrijke grond. De
korte rechtopstaande fertiele bladeren verschijnen in de loop van
de zomer en blijven de hele winter mooi. Vormt vele uitlopers
en bedekt op termijn grote vlakken. 
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Osmunda cinnamomea 
(kaneelvaren)    100 60 K tot 

M  

Heeft kaneelkleurige smalle opgaande sporenpluimen. Samen 
met de zachtgroene, steriele bladeren is het een prachtig 
gezicht! 
  

Osmunda claytoniana 
(kroonvaren)   80 100 K tot 

M  

De fertiele bladeren met in het midden de sporendoosjes, in 
plaats van op de top, zoals de koningsvaren, ontwikkelen zich 
eerder dan de steriele bladeren. Kleurt in het najaar mooi 
geelbruin. Voor vochtige plaatsen. 

Osmunda regalis 
 
 
 

Inheems 
☼   100-200 150 K tot 

M K 

Deze inheemse, zeldzame varen kan op zeer gunstige 
standplaatsen een hoogte van 2 meter bereiken. De 
dubbelgeveerde steriele bladeren staan op lange bladstelen. De 
top van de fertiele bladeren zijn dicht bezet met sporendoosjes 
die aanvankelijk groen en later roestbruin van kleur zijn. Ze 
gelijken wel op bloeiende aren! Schitterende verkleuring in de 
herfst. 

Osmunda regalis 
‘Purpurescens’ 

Inheems 
☼   100-200 150 V K Heeft paarse bladsteel en bladnervatuur en loopt ook roodachtig 

uit. 

Polystichum setiferum 
(zachte naaldvaren) 
 

Inheems 
  W 80 60 A  

Een inheemse, sierlijke en forsgroeiende varen met zachte, 
matgroene en dubbelgeveerde bladeren. Zowel de bladsteel als 
de hoofdnerf zijn overvloedig beket met goudkleurige 
stroschubben, die vooral in het voorjaar deze varen zo 
aantrekkelijk maken. Wintergroen. 

Polystichum setiferum 
‘Bevis’   W 80 100 A  

Zeer decoratieve Engelse variëteit met glanzende donkergroene, 
fijn gedeelde bladeren. De veertjes zijn elegant naar boven 
gebogen. Een forse groeier. Steriele variëteit. 

Polystichum setiferum  
‘Plumosum’   W 80 60 A  Een variëteit met een meer opgaande groeiwijze en fijn 

gedeelde, gepluimde bladeren. 
Pteridium aquilinum 
(Adelaarsvaren) 
 

Inheems ☼   100-150 200 A  

De inheemse adelaarsvaren is een kosmopoliet en wordt 
gekenmerkt door lange, kruipende wortelstokken. De bladeren 
ontwikkelen zich afzonderlijk op de wortelstok. Ze kunnen een 
hoogte bereiken van 180 cm en zijn dubbel- tot drievoudig 
geveerd. Kalkmijdende soort in bossen op voedselarme zand- 
en leemgrond. Verkleuren mooi in het najaar. 

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. 

Woodwardia fimbriata 

  100-120 50 F à M  

Noord-Amerikaanse varen met grote groeikracht. Grote, 
leerachtige bladeren op korte bladsteel. Eerst bruinrood, later 
donkergroen. Produceert kettingvormende sporen op de 
achterkant van de bladeren. Mooi langs vijvers en beekjes voor 
vochtige, enigszins zure bodem. Zéér beschutte standplaats. 

 


