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Dryopteris 
 

Wij hebben een aantal mooie Dryopteris soorten in ons assortiment die we door middel van 

deze nieuwsbrief even onder de aandacht willen brengen. Het geslacht Dryopteris is erg 

groot met meer dan 225 soorten en zo’n 77 hybriden. Het herbergt het grootste aantal 

goede tuinvarens waarvan de meeste winterhard zijn in zone 7. Voor elke tuin is er wel één 

te vinden. Ze verspreiden zich niet erg snel in tuinen, hebben korte rizomen waardoor het 

mooie compacte pollen blijven. Na een aantal jaren is het 

misschien wel nodig om de pol te scheuren waardoor hij 

vitaal blijft. Als de plant eenmaal geacclimatiseerd is in de 

tuin is dit geslacht vaak ook aardig droogte tolerant. 

De naam komt uit het Grieks en betekent bosvaren. Een 

kenmerk van veel soorten in deze groep is de geschubde 

bladsteel, met schubben in kleuren die variëren van brons, 

goud, bruin tot zwart. Dit resulteert in mooie taferelen bij 

het ontrollen van de bladeren in het voorjaar. 

 

Dryopteris atrata 

Mooie solitaire varen tot 1 meter hoog. 

De bladsteel is bedekt met zwarte schubben. Bij het 

ontrollen van de bladeren doet dit denken aan een 

olifantenslurf. Zeer decoratief en spannend! Deze 

donkere nieuwe ontrollende slurven doen het erg goed in 

combinatie met pastelkleurige voorjaarsbloemen. 

 

 
 

 

Dryopteris championii 

Een groenblijvende, goed 

winterharde tuinvaren tot 90 

cm groot. Eén van de beste 

Dryopteris soorten voor de 

winter. Hij verdient een 

prominent plekje in de border 
omdat hij overwintert met 

donkergroen blad. Laat in het 

voorjaar verschijnen de 

prachtige appel-groene nieuwe 

bladeren. Een uitstekende varen 

voor beginners! 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Dryopteris erythrosora “Compact” 

Een compacte vorm van de bekende top-10 varen voor de tuin. 

Winterhard tot 1 meter hoog. De jonge koperkleurige bladeren 

blijven tot in de zomer ontstaan en kleuren naar mooi donker 

groen. Waar Dryopteris erythrosora een beetje uitwaaiert en 

niet altijd even mooi in model blijft is deze variant compacter en 
komt daardoor voller en steviger over. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dryopteris filix-mas “Barnesii” 

Een sterke verticale selectie van Dryopteris filix-

mas met lange smalle bladeren die zich rustig 

gedraagt en niet invasief is. Eén van de meest 

droogte tolerante Dryopteris soorten als hij 

eenmaal gesetteld is. Oud blad kan op de grond 

blijven liggen als bodembedekker en bodem 

verbeterraar. 

 

 

Dryopteris kuratae 

Deze soort lijkt heel sterk op Dryopteris pycnopteroides en kan 

1 meter hoog worden.  

Hij is aan te bevelen vooral vanwege de bijzondere wijze waarop 

de nieuwe bladeren zich ontvouwen: alsof je regelrecht in een 

film van Steven Spielberg belandt bent. Een echte oervaren met 

dinosaur-achtige tentakels. 

 

Dryopteris lepidopoda 

Winterharde varen tot 1 meter hoog. 

Lijkt sterk op Dryopteris wallichiana 

maar dan met mooie kleurige jonge 

bladeren in schakeringen van zalm; 

oranje; roze tot bronskleurig en dit 

gaat later veranderen naar glanzende 

diep groene tonen. De Engelse triviale 

naam “Sunsetfern” is zeer toepasselijk.  



 

 
 

 

 

 

 

 

Dryopteris pseudo-filix-mas 

Grote mooie varen tot 130 cm., door John Mickel uit Mexico meegenomen en 

geïntroduceerd in de Verenigde Staten. Mooie polvormende varen die zich makkelijk aanpast 

aan extreme klimaten van vochtige hete zomers en extreme winters. Hij maakt nieuwe 

bladeren tot de vroege vorst. Bij het planten verlangt hij een vochtige humusrijke bodem 

maar eenmaal geaard is hij ook aardig droogte tolerant. 

Dryopteris pseudo-filix-mas 

 

Dryopteris stewartii 

Populaire tuinvaren voor de oostkust van de Verenigde Staten. 

Het is een mooie bossige varen tot 130 cm die al vroeg in het voorjaar opkomt. Hij is erg 

mooi in een mixed border.  

 
 
 


