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Varens voor vochtige grond 
 

☼ = 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. 

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. 

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. 

Cyrtonium falcatum  HW 60 40 V  Glanzende, enkelgeveerde bladeren. Beschutte standplaats op
stenige en goed gedraineerde bodem. 

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. 
Dryopteris marginalis    40-50 30 V tot 

M  Varen met korte wortelstok en dubbelgeveerde, blauwgroene 
bladeren.  

Dryopteris stewartii 
  80 70 V  

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

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. 

Matteuccia orientalis 
(Oosterse struisvaren)    60 150 V  Een zeer sierlijke varen met enkelgeveerde donkergroene 

steriele bladeren. Vormt géén uitlopers. Voor beschutte plek. 
 


