
 

Het Meikamerbos is een heerlijk bos waar 

vanaf het vroege voorjaar tal van planten 

bloeien.  

Kenmerkend is dat veel van deze planten met 

name in het voorjaar bloeien, nog vóór dat de 

bomen in blad zijn. Zo profiteren zij optimaal 

van het zonlicht.  

Na de explosie van sneeuwklokjes en de gele 

velden van speenkruid komen de witte 

bosanemoontjes tevoorschijn. Deze 

bosanemoontjes bedekken vanaf  maart vaak 

hele stukken van de bodem en verspreiden zich 

via wortelstokken en zaad. Soms zijn de 

bloemetjes meer roze gekleurd.  

 

 

Bosanemoon 

 

 

Verschillende kleuren bloemen zie je ook bij de dovenetel: In het bos komen de paarse, de witte, de 

gele en ook de gevlekte dovenetels voor. Verschillende soorten van hetzelfde geslacht. Ze vormen 

een belangrijke voedselbron voor vroege 

hommels. Naast de meer algemeen voorkomende 

planten komen er ook wat zeldzamere soorten voor, 

kenmerkend voor oudere bosgronden.  

 

 

Zo staat er wat hoger op de rabatten het dalkruid. In 

eerste instantie lijkt het enigszins op het lelietje der 

dalen, maar het blad is wat meer gedrongen en lager 

bij de grond. Het dalkruid krijgt witte bloempjes en 

verspreid zich met wortelstokken ondergronds. In het 

najaar krijgt het dalkruid rood gekleurde besjes. 

Dalkruid is echter giftig.  

      

     Dalkruid 

  



 

Ook een opvallend bloempje is het paarse bosviooltje. Laag bij de grond vormt ze kleine rozetjes van 

hartvormige blaadjes. In het bos dreigt ze wat overwoekerd te worden door een plantje dat lijkt op 

een bosaardbei. Ze geeft dezelfde rode vruchtjes, maar deze smaken niet lekker. Deze schijnaardbei 

bloeit met gele bloemen ipv de witte bloemen van de echte bosaardbei. 

 

Bosviooltje          Schijnaardbei 

 

 



In diezelfde randbeplanting langs de paden 

tref je ook opvallende rozetten aan van 

grote glimmende bladeren, die in mei 

kelkachtige witte bloemen geven. Dat zijn 

aronskelken. De bloemen trekken door 

hun zoete geur insecten aan. Doordat de 

kelk een olie achtig laagje heeft glijden de 

insecten in de bloem, waarna deze zich 24 

uur sluit. Daarna zakt de bloem wat in en 

kan het insect weer ontsnappen. Nu deze 

helemaal onder het stuifmeel zit bestuift 

het weer andere bloemen. Na de bloei 

komen er trosjes rode bessen aan. Deze 

zijn giftig. 

 

 

Aronskelk 

 

 

.  

 

 

 

Een andere sierlijke plant, eveneens giftig, 

is Salomonszegel. Onder de overhangende 

stengel met blaadjes hangen kleine witte 

klokjesbloemen 

 

 

 

 

Salomonszegel 

 

 

 

 



Op de wat vochtige plekken langs de 

rabatten staat op meerdere plekken 

valeriaan, bekend van de rustgevende 

werking. Hiervoor worden de wortels 

gebruikt.  

In het bos bloeit de valeriaan met witte 

bloemen. Langs meerdere slootkanten in 

Nieuw Dijk zie je deze plant ook, maar dan 

met roze bloemen 

 

 

.  

 

Valeriaan 

 

 

 

 

 

 

 

De velden met de tere witte bloempjes en 

fris groene blaadjes zijn grote muur.   

 

 

 

 

 

Grote muur 

 

 

 

 


