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Voorwoord
Het is een uitdaging die eigenlijk elke liefhebber van bloembollen aan zou moeten
gaan: zorg elke week van het jaar voor bloeiende bloemen in de tuin met behulp
van de verschillende bolgewassen die in Nederland beschikbaar zijn. Het voorjaar
is natuurlijk een makkie met een overvloed aan tulpen, hyacinten en narcissen. De
zomer is ook goed door te komen met lelies, gladiolen en dahlia’s. Voor de herfst is al
wat meer creativiteit nodig met herfsttijloos en een aantal najaarsbloeiende krokussen en narcissen. In de winter wordt het echter een stuk lastiger. Gelukkig biedt dan
het sneeuwklokje uitkomst en kan het jaar mooi rond worden gemaakt. De bloembollensector is niet compleet zonder het sneeuwklokje.
Stichting Bollenacademie is in 2016 gestart met het project Studiebol met financiering van Colland Arbeidsmarkt. In dit project wordt kennis vastgelegd en verspreid,
gericht op zowel werkenden als studenten. Er zijn al verschillende boeken verschenen over enkele grote teelten, waaronder De teelt van tulpen, De teelt van lelies en
De teelt en broei van hyacinten. Ook zijn er thematische boeken uitgegeven, zoals De
bloembollenketen en Ziekten en plagen bij bloembollen. Er is in het project echter ook
aandacht voor de kleinere teelten. Dit boek over sneeuwklokjes is daar het eerste
resultaat van. De teelt van sneeuwklokjes is een geheel nieuw boek dat een leemte
vult op het gebied van de professionele teelt van sneeuwklokjes.
Voor de totstandkoming van dit boek wil ik in de eerste plaats de schrijfster bedanken, Frederieke Schilder. Zij is aan dit boek begonnen als een project voor haar
opleiding aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Zij heeft dat dermate goed gedaan
dat wij dit boek graag op een professionele manier uitbrengen. Boeken schrijven is
een vak apart en vraagt veel verschillende vaardigheden. Frederieke bruist van het
talent en heeft bijzonder hard gewerkt. In haar dankwoord zal zij zich zelf richten
tot iedereen die haar bij dit boek heeft geholpen. Op deze plek wil ik in ieder geval
Stan van Oers en Arie Dwarswaard bedanken die van het boek van Frederieke een
volwaardige professionele uitgave hebben gemaakt.
André Hoogendijk, voorzitter Stichting Bollenacademie
Hillegom, juni 2018

Stichting Bollenacademie
Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies met als doelen een goed scholingsaanbod te realiseren
voor studenten en werkenden, het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden
in de sector te vergroten.
In het bestuur van Stichting Bollenacademie zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, Anthos, Clusius
College, Wellantcollege en Wageningen University & Research. In de adviesraad van
Stichting Bollenacademie zijn naast deze vijf partijen ook de volgende organisaties
vertegenwoordigd: Aeres, CITAVERDE College, CNV Vakmensen, Delphy, FNV, HAS
Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Van Hall Larenstein, LTO Nederland
en Nordwin College.
Stichting Bollenacademie beheert een website met kennis en informatie over de
bloembollensector, zie www.bollenacademie.nl. Op de website zijn ook de digitale
cursussen en de boeken te vinden die in opdracht van Stichting Bollenacademie zijn
ontwikkeld.
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Het sneeuwklokje en de teelt van sneeuwklokjes in het algemeen

1
Het sneeuwklokje en de teelt van
sneeuwklokjes in het algemeen
1.1

Inleiding

Een klein plantje, een kleine tak, maar daarbinnen zo ontzettend groot door de
diversiteit van soorten, cultivars en manieren waarom en waarop het sneeuwklokje
geteeld wordt. Je vindt ze in tuinen, bij verzamelaars (galanthofielen), in het wild in
bossen, in speciaal aangelegde boomgaarden voor sneeuwklokjes en in de vollegrond
voor professionele teelt. Het areaal van de vollegronds teelt van sneeuwklokjes was
in 2016 12,45 hectare (BKD Lisse), een zeer kleine teelt in vergelijking met die van
bijvoorbeeld tulpen waarvan in 2016 het areaal ruim 13 duizend hectare (CBS) was.
Achter het sneeuwklokje, een onschuldig plantje dat het voorjaar inluidt, schuilt een
bijzondere wereld. De wereld van galanthomanie, een sneeuwklokjesgekte overgewaaid uit Engeland. Mensen die aan galanthomanie lijden worden galanthofielen
genoemd. Deze mensen hebben een grote liefde voor sneeuwklokjes. Hanneke van
Dijk heeft hier het boek Galanthomania over geschreven, in dit boek staan onder
andere interviews met verschillende galanthofielen.
In deze teelthandleiding wordt de teelt van sneeuwklokjes onder bomen en de teelt
van sneeuwklokjes in de vollegrond beschreven. In het eerste hoofdstuk wordt een
algemene beschrijving van het sneeuwklokje gegeven. Hoofdstuk 2 bevat informatie
over het veredelen en vermeerderen van sneeuwklokjes. In hoofdstuk 3, 4 en 5 worden
groeiomstandigheden, grondbewerking, het planten, gewasverzorging en bemesting
besproken. Hoofdstuk 6 gaat over gewasbescherming en de meest voorkomende
ziekten, plagen en in hoofdstuk 7 en 8 wordt de oogst, verwerking, opslag en vervoer
behandeld.
Bij een aantal onderwerpen staat een icoon:
. Dit icoon verwijst naar een internetadres waar meer informatie beschikbaar is. Achterin in het boek staan de details van
de verwijzingen.

1.2

Genencentra van het sneeuwklokje

Het natuurlijke verspreidingsgebied verschilt per soort. In tabel 1.1 die hieronder is
weergegeven staan de bekendste soorten met daarachter het natuurlijke verspreidingsgebied (Bishop, Davis, & Grimshaw, 2001). In het boek Snowdrops van Matt
Bishop, Aaron Davis en John Grimshaw staan 19 soorten en bijbehorende cultivars
van het sneeuwklokje (Galanthus) en een aantal hybriden beschreven.
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Tabel 1.1 Genencentra van diverse soorten van Galanthus
Soort

Verspreidingsgebied

G. nivalis

Albanië, België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,
Italië, Moldavië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Tsjechië, Slowakije, Spanje, Turkije, Oekraïne, voormalig Joegoslavië, Zwitserland

G. elwesii

Bulgarije, Griekenland, Oekraïne, Turkije, voormalig Joegoslavië

G. regina-olgae

Griekenland, Italië, voormalig Joegoslavië, (waarschijnlijk) Albanië

G. plicatus

Roemenië, zuid-Rusland, noord-Turkije

G. woronowii

West-Georgië, zuid-Rusland, noordoost-Turkije

G. gracilis

Bulgarije, Griekenland, Roemenië, Turkije, Oekraïne

Figuur 1.1 Galanthus elwesii in Turkije

1.3

Geschiedenis van het sneeuwklokje in Nederland

Rond het jaar 1500 zou het sneeuwklokje voor het eerst in Nederland verschenen zijn,
maar de manier waarop is onbekend.
Voordat in 1753 de Zweedse botanicus C. Linnaeus de naam Galanthus nivalis aan het
gewone sneeuwklokje gaf, had het sneeuwklokje een andere naam. De Griekse naam
Leucoion of Leucoium werd toen gebruikt, wat ‘witte viool’ betekent. (Dijk, 2003)
Het sneeuwklokje is, net als bijvoorbeeld de bosanemoon, de bostulp en de wilde
narcis een stinsenplant. Het woord stinsenplant is afkomstig uit het Fries waar het
woord stins stenen huis betekent. De reden voor deze benaming is dat deze planten
heel vroeger, en nu nog steeds, vaak rondom stenen huizen, kerken en oude boerderijen te vinden waren en zijn. (Dijk, 2003)
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