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Droge bodem 
In deze groep vinden we hoofdzakelijk varens voor schaduw en halfschaduw. Varens in volle schaduw 
verdragen beter droogte. Ze hebben het vermogen om het vocht uit de onmiddellijke omgeving op te 
nemen. 
Bepaalde variëteiten zoals Cheilantes Lanosa, Asplinium Trichomanes (steenbreekvaren) en 
Asplenium Ceterach (schubvaren) rollen hun blaadjes op bij droogte en zon. Bladhoudende soorten 
verkiezen drogere plekken dan bladverliezende variëteiten. 
De volgende tabel geeft een overzicht van de soorten die een voorkeur hebben voor een droge 
standplaats en voor een goed doorlatende bodem. 
 

☼ = 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 

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. 

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. 
Dryopteris bushiana   W 60 60 A  Een glanzend bleekgroene varen, enkel-geveerd en 

wintergroen. Verdraagt droogte. 
Dryopteris erythrosora 
(rode sluiervaren)   W 60 40 A  Loopt laat uit met oranje-bronzen bladeren die naar groen

verkleuren. Grote bladeren op een lange bladsteel.  
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 
(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 
‘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 filix-mas 
‘Linearis Polydactylon’ ☼   80-100 60 A  Opvallende, zeer smalle, lijnvormige bladeren, aan de uiteinden 

vertakt. 
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.  
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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 munitum 
(zwaardvaren)   W 60 80 A  

Vol gebladerte met korte stengel. Kunnen zeer breed worden. 
Stelt koele tot droge bodems op prijs die steeds goed 
gedraineerd zijn. 

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. 

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

 




