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Van de bestuurstafel

Lente 2019
De vierde op rij prachtige lentedag, wat
heerlijk! Je ziet mensen weer druk in hun
tuinen, op de fiets met een grote glimlach
op het gezicht voorjaarsplantjes kopen
voor in de bloempotten, eerste snoeiklussen doen. Beetje vroeg maar ik ben een
optimist en ga ervan uit dat er geen stevige nachtvorsten meer komen.
De algemene voorjaarsledenvergadering
staat in de agenda’s, dinsdag 5 maart om
19.15 uur Dit keer in De Holdert in Drachten. Let op dus, eerdere starttijd en andere locatie dan te doen gebruikelijk. We
hopen een mooie groep leden te verwelkomen, mede omdat we om 20.00 uur een
interessante lezing aanbieden over

spinnen. De lezing wordt gegeven door
Avion Eizenga, ook IVN gids, spinnenliefhebber en -kenner. We hopen natuurlijk
ook dat we onze jeugdgidsen welkom mogen heten. Het ontmoeten van andere actieve IVN-ers is leuk en de lezing belooft
erg boeiend te worden.
In de afgelopen bijeenkomsten van de
werkgroep IVN Fryslân/KNNV, waarin we
praten over samenwerking, privacyregelgeving, ervaringen en deskundigheid, ledenbladen en ontwikkelingen bij IVN Amsterdam, hebben we afgesproken dit jaar
onze excursies, cursussen en lezingen actief te delen met de leden via de mail. Dus
ter herinnering krijgt u aan het eind van de
maand een mail waarin de activiteiten
voor de volgende maand nog eens op een
rijtje staan, indien aan de orde aangevuld
met groenactiviteiten in de
omgeving georganiseerd
door derden. We doen dit
een aantal maanden en kijken dan of deze extra aandacht ook meer of nieuwe
deelnemers trekt. En we waken ervoor dat we niet een
overdosis aan mails gaan versturen, daar zit niemand op
te wachten denken we!

De voorbereidingen voor de in september
te starten NatuurGidsenOpleiding is in
volle gang. Het rooster wordt door Betty
en Gosse gemaakt, docenten worden benaderd, de locatie is geregeld. De voorbereidingsgroep is goed op stoom. Wil je nog
informatie of je opgeven doe dat dan zo
snel mogelijk bij Monique Winters van
IVN Noord m.winters@ivn.nl.
Verder vind ik het leuk om te vermelden
dat ik contact heb gehad met Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland. Er is
een cursus georganiseerd voor belangstellenden die geïnteresseerd zijn in hommels
(Nederland Zoemt) en er worden dus belangstellenden gezocht om deze cursus te
volgen om daarna een bijdrage te leveren
in het monitoren en inventariseren van
hommels. De cursusdata staan inmiddels
vast, de start is op vrijdag 29 maart in de
Hortus Botanicus in Haren, zaterdag 22
juni in het Lauwersmeergebied, vrijdag 23
augustus in Dwingeloo. Ervaring hebben
met insecten zoals libellen of dagvlinders
is wel handig. Heb je belangstelling en ben
je op deze data beschikbaar laat het me
even weten, ik kan je de verdere informatie en voorwaarden dan mailen. Je kunt
ook rechtstreeks met Gerrit mailen.
g.tuinstra@landschapsbeheerfriesland.nl

Nieuwjaarswandeling

We hopen op de avond van 5 maart de afdelingsfolder van dit jaar uit te kunnen delen. Trots ben ik op de grote hoeveelheid
activiteiten die we dit jaar weer aanbieden. We zijn een echte koploper als we kijken naar de andere IVN afdelingen in de
provincie! En dit jaar ook met een aantal
nieuwe jeugdactiviteiten, kijk eens op de
website en op onze Facebookpagina!
Namens het bestuur een prachtig mooie
lente gewenst met mooie natuurervaringen! Els Steinmann
elssteinmann@upcmail.nl

De Nieuwjaarswandeling van IVN De Wâlden is een vaste gewoonte geworden. Aan
het begin van het nieuwe jaar komt een
aantal leden van IVN De Wâlden bijeen op
een afgesproken plaats in de natuur om elkaar een goed jaar toe te wensen. Deze
wensen worden beklonken met een natuurwandeling. Begin 2019 vindt deze
Nieuwjaarswandeling plaats bij de
Harmsdobbe tussen Bakkeveen en Allardsoog.
De Harmsdobbe is een gedeelte van het
natuurgebied It Mandefjild, een Natura2000-gebied met een oppervlakte van ca.
261 hectare. Tot dit gebied worden ook
het bos van Ald Bakkefean, de Bakkefeanster Dunen en de heide van Allardsoog gerekend.
De Harmsdobbe was voorheen een door
verlanding dichtgegroeide poel vol waterplanten en riet. Het water was niet meer
te zien. Al die begroeiing vormde een belemmering voor planten en dieren, die
voor hun voortbestaan gebruik maken van
een poel met water. Om de planten en
dieren die behoefte hebben aan water,
weer terug te brengen in het gebied is het
It Fryske Gea in 2014 begonnen met het

terugbrengen van de oorspronkelijke situatie van de Harmsdobbe, namelijk een
open poel, bereikbaar voor dieren en met
ruimte voor planten. Bomen en struiken
die bezit hadden genomen van de poel
werden verwijderd en de achtergebleven
stobben werden afgezaagd. Van lieverlee
veranderde de Harmsdobbe in de poel, zoals die oorspronkelijk bestond.
In het gebied zijn sporen gevonden van bewoning. Trechterbekers en speerpunten
zijn mogelijk afkomstig van de Hamburgercultuur, die omstreeks 11.000 v.C. hier
heerste. Het waren rendierjagers, die hun
prooi beslopen en met een speer de dieren doodden. Grafheuvels uit deze tijd tref
je nog aan bij Allardsoog.
De groep van IVN De Wâlden komt bijeen
op de parkeerplaats aan de Nije Drintse
wei. Er is voldoende plaats om de auto’s
kwijt te kunnen. De beide gidsen, Mirjam
en Betty die deze natuurroute hebben
voorbereid verwelkomen de gasten. We
starten de wandeling met een miezerig regentje. Niettemin is iedereen goed gemutst en worden hartelijke nieuwjaarswensen uitgewisseld.
Dan volgt het openingswoord van Mirjam,
mede namens Betty. Een welkom voor

iedereen, fijn dat we er zijn. Een korte uitleg over het gebied volgt. Daarna ontvangen de deelnemers een briefje met daarop
12 vragen, betreffende het gebied dat we
gaan verkennen. ‘Vragen voor Onderweg’
staat er boven. Het is een prettige manier
om de mensen bij de les te houden, weggezakte kennis weer eens op te halen of
geheel nieuwe kennis aan te brengen.
Door het hekje gaat de groep op weg. Het
woord Nieuwjaarswandeling blijkt ineens
niet meer te voldoen aan het concept
‘wandeling’. IVN’ers wandelen niet, ze
schuifelen en staan om de haverklap stil
omdat alle interessante verschijnselen die
de natuur te bieden heeft, bekeken moeten worden. Het begint met een boom
waarvan de bast een grijsgroene kleur vertoont. Het doet denken aan ‘huilende bomen’, die na een vorstperiode vocht verliezen via de bast. Dit keer gaat het om een
harsachtige substantie die langs de bast
naar buiten komt. Hoog in de bomen piepen de goudhaantjes. Beneden op de
grond vinden we een paddenstoeltje met
anijsgeur. Deze geur doet denken aan de
steranijs die in kerststukjes wordt verwerkt en is daarom wel op zijn plaats bij
een Nieuwjaarswandeling.

We komen in een gedeelte met uitlopers
van de Bakkefeanster Dunen. Hierbij past
het volksverhaal van de dochter van de
reus, die in haar opgehouden schort zand
moest vervoeren en de helft onderweg
verloor, waardoor de duinen zijn ontstaan.
In een open stuk zien we jonge dennen,
die spontaan zijn opgekomen nadat It
Fryske Gea hier geplagd had, in het kader
van herstel van dit gebied. De lariks heeft
zich zelf uitgezaaid. Soms helpen eksters

en gaaien een handje door de zaden van
deze bomen te verstoppen als wintervoorraad. Wanneer van die voorraad geen gebruik wordt gemaakt, kan ontkieming
plaatsvinden en een nieuwe boom ontstaan.
Een van de deelnemers ontwaart een
piepklein oorzwammetje (Crepidotus).
Oorzwammetjes zijn kleine schelpvormige
paddenstoelen die behoren tot de groep

van de plaatzwammen. De kleur kan varieren van crème wit tot bruin. Er zijn verscheidene soorten oorzwammen, maar de
verschillen zijn zo miniem dat de zwammetjes alleen via de microscoop van elkaar te
onderscheiden zijn.
Op één van de duinen blijven we even
staan om te luisteren naar de stilte. Dat is
nog een hele opgaaf voor een groep gidsen, die allemaal wel iets te vertellen hebben. Mirjam maakt ons fijntjes opmerkzaam op een papieren zakdoek, achtergelaten ten teken van een blaaslediging die
daar heeft plaatsgevonden. ‘Het is een storend gezicht, mensen zouden dat stukje
papier even onder de grond moeten stoppen, daar vergaat het wel’, aldus Mirjam.
Een andere oplossing is het papier mee
naar huis te nemen of gebruik te maken
van inlegkruisjes. Dan neemt ieder individu
de eigen urinesporen mee en hoeft er ter
plekke niets te worden opgeruimd. Het gezelschap komt in de buurt van de
Harmsdobbe, ook wel Poepedobbe genaamd. De naam Poepen heeft betrekking
op Duitse gastarbeiders die tussen 1600
en 1900 van uit Westfalen en Saksen naar
Friesland trokken om daar de kost te verdienen als maaier bij de boeren. Het

verhaal gaat dat ze in de Poepedobbe
even een bad namen ter verfrissing. Deze
gastarbeiders werden ook wel Hannekemaaiers genoemd. Die naam is afgeleid
van Johannes, kortweg Hannes. Op 24 juni
wordt de geboortedag van Johannes de
Doper herdacht. Op deze datum, Sint Johannesdag, begonnen de Hannekemaaiers
met hun werk als gastarbeider.
In het kielzog van deze Hannekemaaiers
vonden ook kooplieden hun weg naar het
Noorden. Hun handelswaar bestond o.a.
uit lappen stof. Zij werden daarom ook wel
Lapkepoepen genoemd. In feite ontstond
er op deze manier een handelsroute vanuit Duitsland naar Friesland.
De groep IVN’ers komt langs een kudde
Drentse heideschapen. Ze staan een
beetje verscholen tussen de bomen en kijken ons argwanend en nieuwsgierig aan.
De wintermuggen dansen boven hun koppen. Het ras heeft verschillende kenmerken. Ze moeten in ieder geval een lange
staart hebben, die ‘over de hak’ valt.
De deelnemers van deze Nieuwjaarswandeling zijn vrijwel allemaal gids. Dat heeft
tot gevolg dat elk van hen wel iets bijzonders te delen heeft met de groep. Zo

ontdekt iemand een ponydrol met daarop
minuscule paddenstoeltjes, zo genaamde
mestkaalkopjes. De ponypoep gaat van
hand tot hand.
In het veld valt de vossenbes (Vaccinium
vitis-idaea) op. De plant doet denken aan
de bosbes, maar de bes is net als de sleedoornbes pas lekker als de vorst erover
heen gegaan is. Je kunt hem gebruiken bij
gerechten zoals zuurkool en rode kool.
De gaspeldoorn bloeit. De gele bloempjes
vormen een prettig contrast met de druilerige grijze ochtend. Betty wijst ons op de
lieveheersbeestjes die zich tussen de stekelige bladen hebben verscholen om te
overwinteren. In vroeger tijden gebruikte
men de stekelige gaspeldoorn voor het bijeenhouden en vastzetten van kleding. Een
voorloper van de gesp. Vandaar de naam
gaspel(=gesp)doorn.
Tijdens de wandeling mogen we de ‘Vragen voor Onderweg’ van een antwoord
voorzien. Dat valt niet mee. Het is inmiddels echt gaan regenen en het papier

verandert in een onleesbaar vodje. Uiteindelijk keren we terug naar de parkeerplaats waar Els Steinmann, voorzitter van
IVN De Wâlden, ons verwelkomt met een
nieuwjaarswens, koffie of chocolademelk,
met daarbij een heerlijke Henkie van de
bakker uit Surhuisterveen, mede dankzij
vervoer door ene Frieswijk.
Terwijl ieder geniet van de versnapering
behandelen Mirjam en Betty de ‘Vragen
voor Onderweg’. Hieronder staan ze weergegeven, zodat je nog even je geheugen
kunnen opfrissen. De antwoorden volgen
onderaan de vragenlijst. Het is geen quiz,
er is geen prijs aan verbonden. Niettemin
kunnen we terugkijken op een geslaagde
Nieuwjaarswandeling en wie weet wordt
deze route nog eens als excursie opgenomen in het programma van IVN De Wâlden.
Vragen voor onderweg
Planten
Kijk uit naar bloeiende planten: welke vind
je allemaal ?
Welke soorten heide zie je ? Noem van elk
drie verschillen.
Halverwege de wandeling staan struiken
met stekels en grote gele bloemen.

a. Hoe heet deze plant ? In welke familie
hoort deze thuis ?
b. Noem drie andere struiken/ bomen uit
deze familie.
c. Noem drie kruiden uit deze familie.
Waar komt de naam vliegden vandaan?
Waarin verschilt een vrijstaande vliegden
van eentje die in een dicht bos groeit?

Dieren
5. Welke vogels hoor je allemaal ? Zie je
ook insecten ?
6. Op deze heide lopen Drentse heideschapen,
a. Noem drie raskenmerken van deze schapen.
b. Noem drie andere schapenrassen die
ook tot de zeldzame huisdieren horen.

7. Na hoeveel maanden is een addervrouwtje geslachtrijp ?
a. Wat is de gemiddelde lengte van een
pasgeboren adder?
b. Op welke leeftijd gaat een adder gif
maken.
8. Wat is de kleur van een verliefde heikikker, hoe heet een vrouwtjeskikker ?
Als je het niet weet verzin er dan eentje.
Mensen
9. Hoe komt de Poepedobbe aan zijn
naam ?
10. Hannekemaaiers trokken elk jaar als
seizoenarbeider uit Noord Duitsland naar
Nederland. Waar komt de naam Hannekenmaaier vandaan ?
11. Wat heeft Mc Donald met het Mandefjild te maken?
12. Wat vind je het leukste aan een Nieuwjaarswandeling? Heb je een idee voor volgend jaar?
Antwoorden bij Vragen voor Onderweg
Planten
Wij zagen gaspeldoorn, braam en straatgras bloeien.

Struikheide: Bloemen langs de stengel,
doosje met zaad, groeit op droge zandgrond.
Dopheide: Bloemen in trosje aan de top
van de stengel, doosje met zaad, groeit op
nattige veen/zand grond.
Kraaiheide: aparte mannelijke en vrouwelijke bloemen, zwarte besjes, groeit aan de
noordzijde van hellinkjes op zandgrond.
Gaspeldoorn, fam. Fabaceae ( vlinderbloemigen)
Brem, Robinia, Goudenregen,
Klaver, Graslathyrus, Lupine.
De zaden van de vliegden hebben ‘vleugeltjes’ waarmee ze wegvliegen; een vrijstaande vliegden is van onderaf al vertakt,
in een dicht bos maken ze hoge onvertakte
stammen.
Vogels
O.a. goudhaantje, mezen.
Drentse heideschapen hebben een lange
harige vacht, slanke poten en lijf, horens
die op de kop dichtbij elkaar staan en omkrullen als ze ouder worden, een staart tot
over de hak, kleuren wit, lichtbruin en
donkerbruin. Andere schapenrassen in

Nederland, die tot zeldzame huisdieren
behoren zijn o.a. het Kempisch heideschaap, het Gelders heideschaap, het Mergellandschaap en de Schoonebeker.
Addervrouwtjes zijn na vierenhalf jaar geslachtsrijp.
Een net geboren adder is 15 cm.
En zodra hij geboren is, kan hij gif maken.
Een verliefd heidekikkermannetje is blauw,
het vrouwtje heidekikker heet kikkeres of
kikkerina of verzin het maar. Officieel heet
ze vrouwtje heidekikker.
Mensen
De Poepedobbe was een verzamel-/rustplek van Poepen, de naam die Duitse seizoenarbeiders wel hadden.
Hannekenmaaiers hebben de naam te
danken aan de dag van St Johannes, (Hannes) op 24 juni, de datum dat ze aan het
werk gingen.
Het Mandefjild is ooit waarschijnlijk de
woonplek geweest van mensen die behoorden tot de Hamburgercultuur.

ZIN IN UIT
Woensdag 20 februari
14.00 – 16.00 uur
Easter Omwei 5
9254 GM Hurdegarijp
It Maskelyn
Woensdag 22 mei
15.00 – 16.30 uur
Bildreed 3
9221 SJ Rottevalle
Voedselbos bij Paviljoen
De Leijen

ZIN IN UIT
Dinsdag 5 maart
20.00 tot 22.00 uur
de Holdert
v Knobelsdorffplein 21
9203 DH Drachten

Zondag 7 april
10.00 tot 12.00 uur
E.M. Beimastrjitte 69
9261 VH Eastermar
Parkeren t.o.
it Betterskip

JEUGD ACTIVITEITEN
Nestkastjes bouwen 8-12 jaar
Wij zorgen voor hout, spijkers en gereedschap. Je krijgt na afloop instructies hoe je thuis je eigen gemaakte nestkastje het beste kunt ophangen. Opgave voor deze activiteit is verplicht en mogelijk tot één dag van tevoren.
Maximaal aantal kinderen is 20.
Info+opgave verplicht: Annemiek Bruinsma 06 30278462
Kabouterpad jeugdactiviteit 5+
Lekker struinen in het bos en langs het water. Ga mee op zoek naar de spannendste beestjes in de natuur, vind de
sporen van vogels, luister naar de kikkers en doe leuke spelletjes op het strandje. Opgave voor deze activiteit is
verplicht en mogelijk tot één dag van tevoren. Maximaal aantal kinderen is 20.
Info+opgave verplicht: Betty Kooistra 0511 463681

VOLWASSEN ACTIVITEITEN
Spinnen een beetje eng, maar vooral leuk
Ze zijn er in heel veel soorten en maten. Groot en klein. Met korte en lange poten. Harig of juist niet. Met zes
ogen of met acht. Juist, we gaan het hebben over spinnen. Avion Eizenga vertelt ons erover aan de hand van een
powerpoint presentatie. We zullen de grootste spin zien, een overzicht van Nederlandse spinnen en raken bekend
met hun gewoonten.
Info + opgave: Els Steinmann telefoon 06 51525941
Wandeling Eastermar
Een ontdekkingstocht door het nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden en het oevergebied van de Leijen.
Een sterk gevarieerd eeuwen oud cultuurhistorisch landschap.
Verrekijker en laarzen mee.
Info + opgave verplicht: Mirjam Frieswijk 0512 472102

Cursus
9 en 16 april
19.30 – 21.45 uur
Om de Dobben
Langelaan 10
9251 MC Burgum

Allerlei lekkers uit de natuur
Met deze cursus maken we kennis met eetbare planten die in het wild voorkomen. De cursus bestaat uit twee
cursusavonden en een excursie. We beginnen met een theoretische introductie. Op de tweede avond gaan we
gezamenlijk gerechten met wilde planten klaarmaken en er heerlijk van smullen.
De datum en locatie voor een afsluitende excursie wordt tijdens de eerste bijeenkomst bepaald.
Info + opgave verplicht: Mirjam Frieswijk 0512 472102, Betty Kooistra 0511 463681
Bij opgave van groepen van minimaal 10 personen, zijn andere data en locatiemogelijkheden aan te vragen.
Kosten bedragen voor IVN de Wâlden-leden € 35,- en voor niet IVN De Wâlden-leden € 40,-.

Dinsdag 28 mei
19.30 tot 21.30 uur
Rengersweg 98
9062 EJ Oentsjerk
parkeren Stania State

Stania State en de Trynwâlden
Avondwandeling in het park Stania State en door het bos Griekenland en Turkije, gelegen in het westelijk deel van
de Noardlike Fryske Wâlden, met aandacht voor het park, het landschap van vroeger en nu.
Info + opgave verplicht: Betty Kooistra 0511 463681

Sterren van het voorjaar

Bosanemoon Anemone nemorosa

Vroeg in het voorjaar als de bomen en
struiken nog geen blad hebben, schijnt
de winterzon door de takken en kan het
licht de grond bereiken.
Dat is de tijd dat daar de voorjaarsbloemen kunnen gaan bloeien, zoals speenkruid, maartsviooltje, daslook en
sneeuwklokjes.

Voorraad
Deze planten hebben allemaal een ondergrondse voorraad reservevoedsel. In
de vorm van een bolletje (daslook),
wortelstok (bosanemoon) of knolletje
(speenkruid) heeft de plant na de bloeiperiode deze voorraad aangelegd. In
het late voorjaar, als er flink blad aan de
plant groeit en het zonlicht intensiever
is, kan de fotosynthese goed op gang

komen en voor reservevoedsel zorgen.
De bomen en struiken vormen een bladerdek en de voorjaarsbloemen verdorren langzaam maar zeker. In de zomer is er niets meer van te zien. De ondergrondse plantendelen wachten op
de opwarming van de bodem in het
vroege voorjaar en lopen dan weer uit.
In onze tuinen zijn een paar dichte struiken vaak voldoende om deze bosplanten ook van dichtbij te kunnen bewonderen. Speenkruid wil overal wel
groeien, maar in de zomer zie je er niets
meer van. Ook de gekweekte sleutelbloemen die in de supermarkt en bloemenwinkel vaak al in januari
worden aangeboden, zijn heel geschikt
om na de bloei in de tuin te zetten en
verder te laten groeien. Volgend jaar
zullen ze weer vroeg in het jaar opkomen en gaan bloeien.
Bosanemonen
Eén van de mooiste lentebloemen is
voor mij de bosanemoon Anemone nemorósa, bloeiend in grote hoeveelheden bijeen, een veld met witte sterren
op een groen tapijt in het nog kale bos.
Van maart tot mei staat de bosanemoon in bloei, daarna gaat de plant in
zomerrust.

De bloemstengel van de bosanemoon
groeit uit een oppervlakkig groeiende,
kruipende vertakte wortelstok. Eerst
zie je alleen een stengel met drie sterk
ingesneden blaadjes, later verschijnt in
de top een gebogen bloemknop. Als
deze zich strekt verschijnt er een krans
van zes of zeven helderwitte bloemdekbladeren. Elke bloem draagt tot wel 70
meeldraden met heldergeel stuifmeel,
rondom een kluitje stampers, waaruit
na bestuiving kleine doosvruchtjes
groeien. De bloemen draaien overdag
met de zon mee, ’s nachts zijn ze dicht.
Op sombere en koude dagen gaan de
bloemen voorover hangen en sluiten
zich om het stuifmeel te beschermen. In
de loop van de bloei worden de bloemen steeds groter en de kleur wat meer
violet, met name aan de buitenkant van
de bloemblaadjes. Naast de bloemstengel groeien bladstengels op de wortelstokken. Na de bloei vergaan de bovengrondse delen, er is voldoende reserve
aangelegd om te “overzomeren”. De
voornaamste verspreiding van de plant
is door de groei van de wortelstok, die
wel tot een meter per jaar kan uitbreiden. De planten groeien op verschillende soorten grond zoals licht tot matig beschaduwde, matig droge tot vrij
natte, matig voedselarme tot matig
voedselrijke, losse, humeuze, zwak zure

Anemone apennína

Anemone nemorósa albo
pleno

tot iets kalkhoudende en bij voorkeur
lemige grond (leem, zand, zavel, klei,
löss en mergel). De plant kan heel goed
tegen zon en droge wind als maar voldaan wordt aan de bodemkwaliteit. De
plant groeit vooral in loofbos, maar
wordt ook gevonden op houtwallen en
onder heggen, in bermen en langs bospaden, in boomgaarden en in beekdalhooiland en langs greppels. Op de natuurlijke groeiplaatsen is de bosanemoon een indicator van eeuwenoud
bos. Als hij op houtwallen voorkomt is
dit een aanwijzing voor de ouderdom
ervan. Als ze buiten het bos groeien dan
weet je zeker dat daar vroeger bos of
een houtwal heeft gestaan Zo zag ik ze
regelmatig in de buurt van Oosterwolde
in de wegberm, maar ook op oude
houtwallen.
In Friesland komt de bosanemoon ook
als stinzenplant voor, vaak met wat grotere bloemen, met dubbele bloemen (A.
nemorosa albo pleno) en heel soms met
blauwe bloemen (A. nemorosa allinii).
Als een blauwe anemoon meer dan tien
bloemblaadjes heeft dan hebben we te
maken met de Zuideuropese Anemone
apennína, die hier alleen als stinzenplant voorkomt. De gele anemoon Anemone ranunculoídes heeft dezelfde
groeiplaatsen als de bosanemoon al
heeft hij graag wat meer kalk in de

grond. Alleen in Zuid Limburg komt hij
in het wild voor. Hij bloeit wat later dan
de bosanemoon, in Friesland is het een
echte stinzenplant.
Gif of medicijn
De bosanemoon, Anemone nemorosa ,
is een plant uit de Ranonkelfamilie, bekend om zijn vele giftige soorten. Denk
aan boterbloem, monnikskap en Helleborus. Het bevat een licht verlammend
sap door de stof proto-anemonine. Het
is een vluchtige, gele, bitter smakende

olieachtige vloeistof die blaren en huidontstekingen veroorzaakt. Het eten van
dertig plantjes is dodelijk. Gedroogd is
het gif veranderd in anemoonzuur dat
niet giftig is. In de middeleeuwen werd
het sap gebruikt tegen melaatsheid,
schurft, reuma en kiespijn. Nog sterker
(niet voor gevoelige zielen): mengen
van het bladaftreksel met het vet van
een oude zeug leverde een uitstekende
zalf voor het schoonmaken van kwaadaardige zweren.

Tot voor kort werd het sap in verdunde
vorm nog verkocht als middel tegen
sproeten. Kennelijk bevat het stoffen
die ontstekingen remmen, verdovend
en kramp oplossend werken. In de Aziatische wereld is het een veel gebruikte
medicinale stof. Op internet wordt het
uitgebreid aangeboden.

Proto anemonine, de giftige stof uit het
melksap van planten van de Ranonkelfamilie.
Dicht opeen groeiende bosanemonen
kunnen last hebben van de parasiet
Sclerotinia tuberosa (rode lijst soort),
een knolbekerzwam, die de wortelstok
laat opzwellen tot een dikke zwarte
harde massa. Hieruit groeien in het
voorjaar bekertjes die de sporen verspreiden, boven de grond tussen de
bloemen.

Anemone nemorosa allenii, Anemone nemorosa en Anemone ranunculoides

Bijnamen
De bosanemoon heeft vele namen zoals ‘Achterom kijkertje’ en ‘Tournemidi’
(draait met de zon mee), ‘Boswindroos’, ‘Duivelskruid’, ‘Rappebloem’, ‘Witte Boterblomme’, ‘Wrettenbloem’ en ‘Puidenblommeke’ .
Legendes
Volgens een mythologisch verhaal zouden de bloemetjes de tranen van Venus zijn, die weende om het verlies van
Adonis. Een legende vertelt hoe het
komt dat bosanemonen ‘blozen’. De
god van de westenwind, Zefirus, was
gehuwd met Flora, maar hij is heimelijk
verliefd op Anemone. Zij is een mooie,
jonge vrouw uit zijn hofhouding. Zijn
vrouw Flora is zó boos, dat ze Anemone
verandert in een bloem. Maar de liefde
van Zefirus voor Anemone blijft bestaan
en telkens als de westenwind over bosanemonen waait, fluistert Zefirus iets in
Anemone’s oor, waardoor ze gaat blozen. Anemoon betekent in het Grieks
‘windbloem’ omdat volgens de legende
de bloem zich opende als het waaide,
alsof ze geliefkoosd wilde worden door
de lentebries.

R. Dodeneaus (R. Dodoens) verhaalt in
zijn Herbarius oft Cruydt-boek van
1644:
"Dese cruyden, soowel de tamme als de
wilde anemonen hebben hun naem in't
Grieks anemone, dat is windt, gekregen,
omdat de bloeme nimmermeer opengaet dan als de wind waeyt soo Plinius
gettuyght; daarom worden ze ook door
sommighe herba venti (Windbloem)
ghenoemt”.
Anemone apennína

Bosanemonen worden in de magische
folklore over de hele wereld geassocieerd met de lente, kwetsbaarheid, fragiliteit, pril geluk en het verdriet van
een korte levensduur, de vergankelijke
schoonheid, de korte jeugd of een
vroege dood. Nog meer folklore: in huis
zou het sterfte en blikseminslag veroorzaken, er werden in
de bloem elfjes geboren, het zou beschermen tegen koorts, als amulet tegen ziekte.

Dodoens noemde het boschhanevoet
naar de vorm van het blad. Hij heeft
ook een stukje uit Metamorfhosen van
Ovidius aangehaald waar in verteld
wordt hoe Adonis verslagen op het
strijdveld ligt. Venus komt en verbindt
zijn wonden maar kan niet voorkomen
dat er bloed op de grond sijpelde. Uit
dit bloed ontstond de anemoon. Een
andere mythe is dat het ontstaan is uit
de tranen die Venus vergoot, toen zij
haar geliefde Adonis op het veld zag liggen. Het verhaal is ook Christelijk gemaakt door te vertellen dat het om de
tranen van Maria ging die om haar zoon
Jezus huilt. Uit haar tranen ontsproot de
anemoon die op Goede Vrijdag bloeit.

Het leukste verhaal vind ik echter het
volgende.
Ten tijde van de schepping was ieder
plantje een kuiltje aan het graven om
het drinkwater te bewaren. Alleen de
anemoon deed niet mee. Zij lag lui achterover en dacht: ‘Waarom zou ik meedoen? Waarom zou ik mijn wit kleed
vies gaan maken voor zo’n kuiltje?
Later in de middag liep Adam door de
tuin en zag tot zijn verbazing, dat de
anemoon niets uitgevoerd had, terwijl
alle andere planten bijna hun kuiltje
klaar hadden. ‘Waarom heb jij geen
kuiltje?’, vroeg Adam verwonderd.
‘Waarom zou ik mijn mooi wit kleed
vies maken? Het is nu zo schoon en
vlekkeloos’, luidde haar antwoord.
Adam werd hierdoor zeer
boos en sprak: ‘Voortaan anemoon,
voortaan zal jij in de zomer geen kleed
meer dragen. Iedere andere bloem zal
er wel een dragen. Dat is je straf voor
hoogmoed en luiheid’.
En zo komt het dat de bosanemoon alleen maar in het voorjaar bloeit.
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