
 
Is een van de meest karakteristieke voorjaarsbloeiers en kan 
makkelijk herkend worden aan de witte bloemen, die soms roze tot 
licht paars kunnen kleuren, en de diep ingesneden bladeren. 
De bosanemoon bloeit van maart tot en met mei.

Op plaatsen waar hij voorkomt kan daslook de bodem vrijwel 
volledig bedekken met zijn witte bloemenschermen en 

lancetvormige bladeren. De lucht in het bos is dan gevuld met een 
knoflookachtige geur. Die is afkomstig van daslook, dat al lang 

voor de komst van knoflook door de mens werd gegeten. Daslook 
bloeit in april en mei.

De eenbes is makkelijk herkenbaar aan de vier brede langwerpige 
bladeren die in een kransje staan. In het midden van die krans verschijnt 
in april-mei een merkwaardige groen gekleurde bloem. Na de bloei 
verschijnt er een fraaie donkerblauwe bes die giftig is. 
De eenbes bloeit van eind april tot juni.

De gevlekte aronskelk is een plant uit de 
aronskelkfamilie. Het is een vrij zeldzame plant die vooral 

voorkomt in vruchtbare, kalkrijke en vrij vochtige loofbossen. 
Ook nabij heggen en in de buurt van longkruid en daslook 

komt de plant voor. 

Vochtige loofbossen vormen de uitgelezen plek om de 
slanke sleutelbloem te vinden, herkenbaar aan de 
vrij grote; lichtgele bloemen die in schermen groeien op een 
lange steel. De bladeren zijn rimpelig en getand.

Bedekt met zijn gele bloem één van de eerste voorjaarsbloeiers 
grote delen van loofbossen. Opvallen zijn de broedknolletjes in de 

oksels van de hartvormige bladeren. Hiermee kan het 
speenkruid zich explosief vermeerderen.  

Speenkruid bloeit van februari tot mei. 

Deze 
prachtige voorjaarsplant is met zijn 
donkerblauwe, klokvormige bloemen onmiskenbaar. De wilde hyacint 
kan in sommige bossen de bodem letterlijk blauw kleuren. Maar hier 
en daar zal je er ook een wit exemplaar tussen zien staan. 
De Wilde hyacint is bvb massaal aanwezig in het Brakelbos te 
Brakel (Opbrakel). 

De paarse schubwortel is een laag blijvende plant die 
parasiteert op de wortels van populier, wilg, els, en hazelaar. De 
plant heeft geen bovengrondse stengel. Ze bloeit van maart tot 

mei met lang gesteelde 4 tot 5 cm lange bloemen, die 
rechtstreeks vanuit de wortelstok komen. De plant komt onder 
andere voor in oude parken en landgoederen. Deze zeldzame 

plant komt  zeldzaam talrijk voor in de Vlaamse Ardennen.
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