Stilstaan bij

1

Wie wordt er niet blij bij het zien
van het eerste sneeuwklokje?
Als de sneeuwklokjes bloeien
komt de lente! Bovendien zijn
ze heel veelzijdig. Zet ze in de
tuin, in een potje, in de vensterbank of in een vaasje. Laat ze
verwilderen of ga ze scheuren
en zaaien, want van sneeuwklokjes heb je er nooit genoeg!
2

3

1 Gratis sneeuwklokjes Sneeuwklokjes zijn

eenvoudig zelf te vermeerderen door ze op te graven,
te splitsen en ergens anders weer te planten. Dit gaat
vooral goed als de bolletjes dicht op elkaar staan. Graaf
de sneeuwklokjes direct na de bloei op en trek de bollen
voorzichtig uit elkaar. Plant steeds een groepje van enkele
bolletjes wat verder van elkaar. De bollen zullen zich nu
weer vermeerderen: gratis nog meer sneeuwklokjes in de
tuin. Of geef er wat cadeau. Sneeuwklokjes zaaien zich
ook uit. Je kunt eens proberen sneeuwklokjes te zaaien
van zelfgeoogst zaad. Oogst de zaden als de zaaddoosjes
zich openen en zaai direct.

2 Minipotjes Je kunt sneeuwklokjes
die in de tuin groeien, vlak voordat ze
gaan bloeien uitgraven en in potjes zetten. Dek de aarde af met een beetje
mos. Leuk voor op de tuintafel of
op een etagère. Op warmere dagen
geuren sommige sneeuwklokjes naar
honing. Zet de bolletjes als ze zijn
uitgebloeid weer in de volle grond.

3 In het gras Sneeuwklokjes
kunnen goed verwilderen
in het gazon. Voorwaarde
is wel dat het gras pas
wordt gemaaid als het
loof geel begint te worden. Ook
boomspiegels zijn heel geschikt
voor sneeuwklokjes. Combineer
ze met bijvoorbeeld Waldsteinia.
1 I Vermeerderen.
2 I In een pot.
3 I In het gazon of rond een boom.
Rechts I Het ’gewone’ sneeuwklokje Galanthus nivalis.
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sneeuwklokjes
4a

4b

4c

4d

4a I Galanthus
’Flore Pleno’.
4b I Galanthus
nivalis.
4c I Galanthus
’Primrose Warburg’.
4d I Galanthus
’Trymlet’.
4e I Galanthus
’Wasp’.

4 Groot en klein Van het sneeuwklokje zijn negen-

tien soorten bekend die in het wild groeien, maar er zijn
vele honderden cultivars. Het bekendste sneeuwklokje is
Galanthus nivalis, het werd rond 1500 in Nederland geïmporteerd. Ook Galanthus elwesii komt in tuinen voor, deze
soort heeft grotere bloemen en langere stengels. Minder
bekend is Galanthus woronowii, met vrij grote bloemen.
De bloemen van Galanthus angustifolius zijn juist weer heel

4e

klein. Ook tussen de cultivars onderling
zijn er grote verschillen. Galanthus ’S.
Arnott’ (30 cm) heeft forse, naar honing
geurende bloemen. Enkele andere,
minder bekende cultivars zijn ’Trymlet’,
’Wasp’ en ’Primrose Warburg’. En dan
heb je ook nog sneeuwklokjes met dubbele
bloemen, zoals Galanthus nivalis ’Flore Pleno’. 2
G ROE I&BLOE I

–JANUARI–2013

15

5
5 I Sneeuwklokjesin-het-groen.
6 I Als snijbloem.
8 I Crocus ’Firefly’.

7a I Galanthus
’Dionysus’.
7b I Galanthus
nivalis ’Flore
Pleno’.

6

8

5 In de vensterbank Met bloeiende sneeuw-

Melkwit

De bloemblaadjes van het sneeuwklokje lijken wit,
maar eigenlijk zijn ze kleurloos. Knijp er maar eens
in: het blaadje wordt helemaal helder. De witte ’kleur’
ontstaat doordat de luchtbelletjes tussen de cellen
het licht weerkaatsen. Door het knijpen verdwijnen
de luchtbelletjes, en daarmee het wit. De wetenschappelijke naam Galanthus komt uit het Grieks:
’gala’ is melk en ’anthos’ betekent bloem. Melkwitte
bloemen dus.
7a

klokjes in pot, te koop in het tuincentrum, haal je het
voorjaar naar binnen. In de vensterbank op een koele
plek, gaan ze best een tijdje mee. Geef ze na aanschaf
een iets grotere pot en regelmatig een beetje water. Na
de bloei kun je ze in de tuin planten. In het volgende
(voor)jaar komen ze dan weer op. Via internet kun je
van januari tot en met april ook sneeuwklokjes ’in het
groen’ (met blad) bestellen en direct in de tuin zetten.
Deze methode is vaak succesvoller dan het planten van
droge bolletjes in het najaar.

6 Boeketje Sneeuwklokjes blijven heel lang goed
in een vaas, zeker op een koele plek. Pluk steeltjes met
bloemen die nog net niet open zijn. Snijd ze zo diep
mogelijk af met een scherp mes. Je kunt de sneeuwklokjes ook combineren met bijvoorbeeld anemoontjes,
kerstrozen en een paar klimopblaadjes. Sneeuwklokjes
zijn wel giftig. Deze giftige stof wordt gebruikt in een
medicijn tegen de ziekte van Alzheimer.
7 Dubbele bloemen

7b

Er zijn veel verschillende sneeuwklokjes,
heel bijzonder is deze Galanthus ’Dionysus’.
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Ze vallen al vanaf een
afstandje op: sneeuwklokjes
met dubbele of gevulde
bloemen. De buitenste bloemblaadjes staan sierlijk omhoog
rond een dik gevuld hartje.
Het lijkt wel een petticoat.
Het bekendste dubbele sneeuwklokje is
Galanthus nivalis ’Flore Pleno’, deze bloeit wat
eerder en langer dan de gewone G. nivalis.
Ook heel mooi zijn de geel-witte ’Lady
Elphinstone’ (uit 1890!) en de donkergroen
met witte ’Dionysus’.

Foto: Peter C. Nijssen Heemstede.

9a 9b

8 In de tuin Sneeuwklokjes laten zich

8
7c

in de tuin goed combineren, bijvoorbeeld
met het leverbloempje, Crocus sieberi ’Firefly’ en
helleborus. Het sneeuwklokje is een stinzenplant
en gaat dus ook goed samen met andere stinzenplanten, zoals winterakoniet, boerenkrokus (Crocus
tomassinianus) en bosanemoon. Ze doen het trouwens
ook prima onder bladverliezende hagen.

9 Herkennen Sneeuwklokjes kun je het gemakke-

lijkst herkennen aan het blad. Zo heeft de gewone

Galanthus nivalis smal grijsgroen blad, het
blad van Galanthus woronowii is breed en
glanzend frisgroen en Galanthus elwesii heeft
breed blauwgroen blad dat niet glanst. Experts
bekijken zelfs de doorsnede van bladeren onder een
microscoop om te kunnen bepalen om welke soort het
gaat. Belangrijke kenmerken van de cultivars zijn de
groene of gele markering in het hart van de bloem en de
vorm en lengte van de bloemblaadjes. ]

9a I Galanthus
woronowii.
9b I Galanthus
elswesii.
8 I Crocus tomassinianus.
7c I Galanthus
’Lady Elphinstone’.

Tekst: Modeste Herwig/Beeld: MHGP/Modeste Herwig e.a..

Boven I Maak een
lentedecoratie met
voorjaarsbloeiers.
Links I Onder een
haag.
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