
Boterbloemen
 
De boterbloem is een vooraanstaand
 
lid van de Ranonkelfamilie en
 
bevindt zich in gezelschap van niet
 
minder fraaie leden als winteraco

niet , dotterbloem , monnikskap, ane

moon, wildemanskruid en zelfs cle

matis.
 
De Nederlandse naam boterbloem is
 
afgeleid van de veelal glanzende
 
botergele bloemblaadjes: je krijgt er
 
t rek van als je ze ziet.
 
Over de hele wereld verspreid vin

den we ongeveer 250 soo rten boter

bloemen, waarvan een tiental soor

~	 ten in Nederland en Belgie in het 
wild voorkomen . 
Het merendeel hiervan is niet 
geschikt als sierplant voor de tuin . 
Maar in het landschap kunnen ze, 
wanneer bermen en weiden staan te 
bloeien, wei degelijk onze zintuigen 
strelen . 
Hoewel een mooi gezicht, zo 'n wei 
vol boterbloemen - de boer is er 
vaak minder blij mee. Het vee eet de 
planten niet, want het gaat hier om 
de scherpe boterbloem, Ranunculus 
acris. Zoa ls de naam al zegt is deze 
boterbloem scherp van smaak. Bij 
het drogen verdwijnt de scherpe 
srnaak , het hooi is voor het vee dan 
ook gewoon eetbaar. De scherpe 
smaak van het verse kruid wordt ver
oorzaakt door anemonine, een stof 

Knolboterbloem 
(R. bulbosus) 

die een prikkelende werking heeft op 
huid en slijm vliezen. Inwendig wor
den de slijmvliezen van maag en 
darmen sterk geprikkeld. Dit kan 
diarhee en zelfs bloedingen veroor
zaken . 
Bij veel planten is de stap van giftig 
naar eetbaar of zelfs genees krachtig 
vaak een kleine. Het blad van speen
kruid (Ranunculus ficaria) kan v66r 
de bloe i gegeten worden . Ais de 
plant gaat bloeien ontstaat er veel 
van het giftige anemonine . Het eten 
van de plant is dan af te raden. In de 
volksgeneeskunst werd het sap uit 
de knollet jes van het speenkruid 
gebruikt tegen wratten. Zo vind je in 
een plant voedsel , gif en geneesmid
del. 
In de volksgeneeskunst werd geen 
onderscheid gemaakt tussen de ver
schillende soorten boterbloemen. 
Men kende vooral de uitwendige 
blaartrekkende werking van het 
kruid. Een soort geeft dit wei erg dui
delijk aan, nl. de blaartrekkende 
boterbloem (Ranunculus sceleratus). 
De werking bij deze plant is zo sterk 
dat bedelaars er dankbaar gebruik 
van maakten , want een met blaren 
bedekte bedelaar wekt meer deernis 
op en verwerft zich daarmee een 
beter inkomen. Ook kinderen waren 
al vroeg op de hoogte van deze wer-

Scherpe boterbloem (R. acris) , 
afwijkende vorm 

king , want welk kind plukt er geen 
boterbloemen en het is vooral de 
kinderhuid die gevoelig is. 
Ook kende men inwendig gebruik: 
zo zouden fijngehakte bladeren aan 
melk toegevoegd verlichtend werken 
bij acute verstoppingen . Het wordt 
echter sterk afgeraden dit in onze 
mod erne tijden na te doen. 
In de homeopathie speelt de boter
bloem nog een verdienstelijke ro l. 
Zo werd in het voorjaar van 2002 bij 
onze kwekerij een bestelling 
geplaatst voor knol boterbloem 
(Ranunculus bulbosus); bijzonder, 
want deze plant wordt bijna noo it 
besteld . Ik dacht aan een liefhebber 
voor deze op wat hogere plaatsen 
groeiende soo rt met zijn gedrongen 
gestalte en zijn knolvormig verdikte 
stengels. Niets w~s minder waar : de 
planten moesten vers verwerkt wor
den tot een middeltje tegen ontste
kingen aan het oogbindvlies en van 
de slijmvliezen in neus en keel. 
Maar afgezien van fijngehakt zijn 
boterbloemen vooral de planten die 
bermen en weiden in de late lente 
die warme goudgele glans geven . Ik 
zie het al weer voor me: weiden met 
scherpe boterbloem, echte koekoeks
bloem en veldzuring of bermen met 
boterbloem en fluitenkruid. Erg 
mooi. 
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Hoewel er heel veel boterbloemsoor
ten bestaan zijn er maar weinig 
geschikt om in de tuin toe te passen. 
Van de geschikte soorten is de kogel
boterbloem (Trollius europaeus) een 
van de bekendste. AI vroeg werd 
deze soort uit de Alpen meegeno
men en in onze tuinen geplant. En 
de plant doet het daar zonder meer 
goed . Inmiddels zijn er door het toe
doen van kwekers verschillende cul
tivars in de tuin toe te passen , van 
de citroengele 'Lemon Queen ' tot de 
donkeroranje 'Etna' . En dat geldt 
natuurl ijk ook voor diverse andere 
soorten boterbloemen . Zo vallen 
onder de scherpe boterbloem 'Flore 
Pleno' , een 60 cm hoge plant met 
pomponvormige bloemen en haar 
grotere broer 'Stevenii' , die 1,50 

meter hoog kan worden en goudgele 
bloemen heeft, zo groot als een 2 

euro-munt. Ook zijn er witte boter
bloemen, zoals de Ranunculu s ace
nitifolius 'Flore Pleno', met gevulde 
bloemen. Beide worden ongeveer 70 
cm hoog en verdragen net als de 
Ranunculu s acris vrij veel vocht. Van 
de uit de homeopathie bekende 
knolboterbloem is er de lichtgele 
Ranunculus bulbosus 'F.M. Burton', 
een wat gedrongener plant die vrij 
droog kan staan. En zelfs voor de 
droge rotstuin is er een bi jzondere 
boterbloem, de Ranunculus gram i
neus met zijn zeegroene grasachtige 
blad en een hoogte van slechts 25 
cm. Kortom van boterbloemen kun 
je overal genieten . 

Rick Boehle 

Rick Boehle kweekt wilde planten en 
andere interessante soorten ~oor 

natuurrijke tuinen. Kwekerij De 
Beemd, Oudendijk 25. 9989 EM 
Warffum, 0595-424589, www.kwekerij
debeemd.nl. 

Rechts van boven naar beneden : 

Europese trollius (Trollius europaeus) 

Speenkruid (R. ficaria) 

Mon nikskapranonkel 
(R. aconitifolius) 
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