
12
FO

TO
: G

E
E

R
T 

D
E

 V
R

IE
S



13

Tot ver in de voorzomer kunnen we 
genieten van de gele boterbloemen 
die menig grasland opvrolijken. Bij het 
zien van zoveel bloemenpracht zou je 
snel de conclusie kunnen trekken het 
valt nog wel mee met de achteruitgang 
van de natuur. Blijf vooral genieten van 
die bloemenpracht, maar de conclusie 
dat het met de natuur wel meevalt, is 
helaas te kort door de bocht. Om de 
kwaliteit van de natuur te beoordelen is 
in dit geval kennis van de verschillende 
soorten boterbloemen nodig. 

In natuurgebieden van Het Drentse 
Landschap zijn diverse soorten boter-
bloemen te bewonderen. Hier behandelen 
we vijf soorten boterbloemen die vaak 
in onze gebieden te vinden zijn Hoewel 
die allemaal geel en mooi zijn, worden 
natuurkenners pas echt vrolijk als het om 
de scherpe boterbloem of de egelboter-
bloem gaat. Echt helemaal uit hun dak 
gaan ze als ze de grote boterbloem zien.
Boterbloemen behoren tot de ranonkel- 
familie, waar ook onder meer speenkruid, 
dotterbloem en bosanemoon lid van 
zijn. Binnen deze familie vormen tien 
verschillende soorten boterbloemen een 
duidelijk herkenbare groep met een eigen 
geslacht: Ranunculus. Dit is het weten-
schappelijk verkleinwoord voor kikker 
(rana). Met deze naamgeving wordt goed 
weergegeven dat boterbloemen net als 
kikkers van natte plekken houden. De 
gele bloemen draaien met de zon mee 
zodat hun voortplantingsorganen goed 
opgewarmd kunnen worden. De meeste 
boterbloemen produceren maar weinig 
nectar. Bezoekende insecten zijn vooral 
op zoek naar stuifmeel.
Alle boterbloemen zijn giftig en worden 
door het vee gemeden. In veel weilanden 
is dat mooi te zien want het vee eet 
het gras tussen de boterbloemen weg 
waardoor het lijkt of het aantal boter-
bloemen in de loop van het seizoen 
toeneemt. Het gif verliest in gedroogde 
vorm zijn werking en is dus niet schade-
lijk als het in het hooi zit.

Eigen plek
Laten we eens in de beekdalen van de 
Hunze of in het Reestdal kijken naar de 
groeiplaatsen van vijf soorten boter- 
bloemen die hier voorkomen. We 
beginnen met de kruipende boterbloem, 
die een van de meest algemene planten-
soorten van Drenthe is. Hij groeit overal 
en doet zijn naam eer aan: er moet wat  
te kruipen vallen. Vooral in beekdalen met 

Fauna

Boter-
bloemen

Tekst
Geert de Vries

Scherpe boterbloem

Dit artikel is eerder verschenen 
in kwartaalblad 110 van stichting 
Het Drentse Landschap.
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nieuwe natuur pakt deze vaste plant veel 
‘kruipruimte’. In een paar jaar tijd kunnen 
uitlopers grote delen van het grasland 
bedekken en tot in de voorzomer voor een 
uitbundige bloei zorgen. De kruipende 
boterbloem houdt van wisselende 
waterstanden. Nu eens droog en dan 
weer kletsnat. Ook kan hij zwaar bemeste 
grond goed verdragen. 
In tegenstelling tot de weinig eisende 
kruipende boterbloem heeft de egelboter-
bloem veel noten op zijn zang. Kenmer-
kend zijn de langwerpige bladeren die 
niet zijn ingesneden. Hij houdt van natte 
omstandigheden en groeit graag op 
plekken waar de bodem verzadigd is met 
regenwater. Dat water moet het liefst iets 
verrijkt zijn met wat voedingsstoffen. Hij 
houdt meer van zure dan van voedselrijke 
plekken. Deze moerasplant kan niet tegen 
droge voeten en verdwijnt door ontwate-
ring als sneeuw voor de zon. 

Bloemenpracht
Een groot deel van de Drentse beekdal-
graslanden bestond vroeger uit 
zogenoemde dotterbloemhooilanden. 
Deze vegetaties worden gevoed door 
mineraalrijk grondwater dat vanuit de 
hoger gelegen gronden als kwelwater in 
de beekdalen naar boven komt. Dit is het 
domein van de scherpe boterbloem, die 
het hooiland geel kleurt nadat de dotter-
bloem is uitgebloeid. Samen met onder 
meer veldzuring en echte koekoeksbloem 
vormde de scherpe boterbloem in deze 
hooilanden een bloemenpracht waar het 
goed toeven was voor weidevogels, zoals 
grutto en tureluur. De scherpe boterbloem 
houdt van vochtige grond die niet al te 
zwaar bemest is en is behoorlijk giftig. De 
scherpe boterbloem heeft rolronde bloem-
stengels waardoor hij zich gemakkelijk 
onderscheidt van de kruipende boter-
bloem, die kantige bloemstengels heeft. 
Dat verschil kun je goed voelen. De karak-
teristieke groep planten van dotterbloem-

hooilanden met de scherpe boterbloem in 
een hoofdrol, is in Drenthe helaas alleen 
nog maar in natuurreservaten te vinden, 
zoals langs de Reest.

Blaren
Dicht bij de beek heb je kans op de 
blaartrekkende boterbloem, die graag in 
bagger van onder meer opgeschoonde 
sloten staat. Hoe meer bagger, hoe liever 
deze stikstofvreter het heeft. Hij is altijd 
op zoek naar extreem voedselrijke open 
plekken die kletsnat zijn. De blaartrek-
kende boterbloem en de egelboterbloem 
zul je dan ook niet in elkaars nabijheid 
zien groeien. Deze rasechte pionier weet 
dat hij er snel bij moet zijn, want open 
plekken groeien snel dicht en dan kom 
je er niet meer tussen. Dikwijls zijn er 
zelfs twee generaties in een jaar. Als 
moerasplant is hij met holle stengels goed 
aangepast aan natte omstandigheden. Via 
deze holle stengels wordt zuurstof naar 
zijn wortels getransporteerd. De blaartrek-
kende boterbloem is de meest giftige soort 
onder de boterbloemen. Het plantensap 
veroorzaakt blaren. Vroeger smeerden 
bedelaars zich dikwijls in met sap van de 
blaartrekkende boterbloem. Ze hoopten 
dat de daardoor ontstane nare ontste-
kingen medelijden zouden opwekken, 
waardoor ze extra aalmoezen zouden 
krijgen. 
In en langs sloten groeit hier en daar de 
grote boterbloem, die het minst voorkomt. 
Hij doet zijn naam eer aan, want hij kan 
wel een meter hoog worden. Een ander 
belangrijk kenmerk zijn de smalle niet 
ingesneden bladeren. In de Drentse 
beekdalen komt de grote boterbloem 
vooral voor op plekken waar diep 
kwelwater na een lange ondergrondse 
reis van honderden jaren in het beekdal 
omhoog komt. De grote boterbloem profi-
teert vooral van kwelwater waarin ijzer en 
kalk is opgelost. Samen met holpijp is de 
grote boterbloem in de Drentse beekdalen 

 
Grote boterbloem

 
Egelboterbloem
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een goede indicator van de aanwezigheid 
van diep kwelwater. 

Eisen
De geschetste groeiplaatsen van de vijf 
genoemde boterbloemen zijn niet beperkt 
tot beekdalen.
Zo komt de kruipende boterbloem veel 
in het gazon voor en groeit de egelboter-
bloem onder meer op ijsbanen, waar water 
wordt opgepompt. Voor menig iemand 
maakt het niet veel uit: een boterbloem is 
een boterbloem. Met eenvoudige ingrepen 
kan de natuurbeheerder in korte tijd en 
met weinig geld een grasland vol met 
kruipende boterbloemen creëren. Wil je 
de grote boterbloem terug, dan vergt dat 
meestal grote inspanningen.
Met veel passie en deskundigheid 

streeft Het Drentse Landschap ernaar 
haar natuurterreinen zo te beheren dat 
zoveel mogelijk karakteristieke soorten 
van de verschillende biotopen zich daar 
thuis voelen. Zo is in het natuurgebied 
de Mandelanden in het Hunzedal bij 
Borger de grote boterbloem weer terug 
van weggeweest. Dat is niet zomaar 
een aanvulling op een soortenlijst van 
planten. Nee, de grote boterbloem staat in 
dit soort situaties model voor het herstel 
van de kwaliteit van de waterhuishouding 
in een beekdal. Voor natuurbeheerders is 
de terugkeer van deze plant dan ook een 
mooie bekroning van hun werk… 

Blaartrekkende 
boterbloem

Kruipende boterbloem


