Volvelds
sneeuwklokjes
telen
Al meer dan dertig jaar teelt het bedrijf
P.C. van Groningen in het Texelse Den
Hoorn sneeuwklokjes. Waar aanvankelijk
de gewone G. nivalis beeldbepalend
was, is door de jaren heen het aantal
variëteiten toegenomen tot 130. En in zoon
Bram dient de toekomst zich aan.
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exel en sneeuwklokjes, het is net zo vanzelfsprekend als Texel en schapen. Vooral aan de westkant
van het eiland staan van oudsher onder boomsingels
pollen met meestal de enkele Galanthus nivalis. Heel lang was op het bedrijf van Piet Groningen geen
sneeuwklok te bekennen. “Mijn grootvader kwam in 1921
vanuit de Haarlemmermeer naar de Prins Hendrikpolder op
Texel en begon met de bloembollenteelt. Mijn vader nam het
bedrijf over. Hij had een gemengd bedrijf met tulpen en gele
krokussen. Narcissen hebben we nooit geteeld, omdat de pH
hier te hoog is voor narcissen. Ik ben de derde generatie met
ook lange tijd tulpen en sinds 1986 sneeuwklokken. Daarnaast telen we suikerbieten, graan en aardappelen om zo de
vruchtwisseling voldoende ruim te houden.”

VOLVELDS
Piet van Groningen begon met de meest gangbare sneeuwklok, Galanthus nivalis. Hij koos ervoor om ze volvelds te
gaan telen in plaats van onder de bomen. “Ik was niet de
eerste. Het werd al gedaan op Texel en die manier van telen
sprak mij wel aan. Geen gedoe tussen de bomen, maar gewoon in het open veld. Dat bleek ook heel goed te kunnen.
De reden om onder de bomen te telen is dat de kans op
bladverbranding daar kleiner is, maar in de praktijk valt
dat bij de volvelds teelt wel mee. Wij dekken het gewas af
met riet. Dat is luchtiger dan stro, zodat de sneeuwklokjes er goed door kunnen komen, en het beschermt tegen
wind en zon. Ook groeit door een goed rietdek het onkruid
niet of nauwelijks. Dat is ook wel belangrijk, want als we
gaan rooien met veel onkruid, dan loopt de fijne zeef op
de rooimachine snel dicht. We merken overigens wel dat
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‘Een sneeuwklok
moet op het
veld direct
herkenbaar zijn’
‘South Hayes’

‘Wendy’s Gold’

het steeds lastiger wordt om aan een goede kwaliteit riet te
komen.”
In 1992 nam Van Groningen de teelt van Galanthus nivalis ‘Flore Pleno’ erbij. Deze dubbele of gevuldbloemige
sneeuwklok leverde al snel verkoopbare bollen op, maar
net in die tijd was de markt verzadigd, waardoor de prijs
laag was. “Net in die periode wilde iedereen ze kwijt. Daarnaast vind ik het niet de mooiste dubbele.”
Maar de interesse in dubbele sneeuwklokjes bleef, waardoor Van Groningen in het Verenigd Koninkrijk terechtkwam, waar altijd al veel interesse in sneeuwklokjes is
geweest. Dat leverde voor zijn bedrijf nieuwe variëteiten
op, zoals ‘Dionysus, ‘Jacquenetta en ‘Hippolyta’, af komstig
van veredelaar Heyrick Greatorex, die deze aanwinsten in
de jaren ’50 van de twintigste eeuw op de markt bracht.
Ook nieuwere aanwinsten in deze groep en andere groepen
kwamen naar Texel. En zo groeide gaandeweg het areaal
uit tot 3 ha met een collectie van zo’n 130 variëteiten,
waarin alle variatie in vorm en kleur die binnen Galanthus bekend is, in de kwekerij is te vinden. Daarmee is wat
Van Groningen betreft de collectie wel groot genoeg. “We
hebben als uitgangspunt dat een sneeuwklok op het veld
direct herkenbaar moet zijn. Selecties die te sterk op elkaar
lijken, hebben voor ons bedrijf meestal geen meerwaarde.
Maar we telen wel ‘White Dream’, die op de foto niet heel
bijzonder oogt. Wat wel bijzonder is aan deze sneeuwklok
is zijn bloeitijd. Pas als de andere soorten zijn uitgebloeid,
begint deze pas tweede helft maart te bloeien.”
Als Van Groningen iets nieuws aanschaft, zet hij het vaak
eerst in de boomsingel. Dan is snel genoeg duidelijk wat de
groeikracht is. “Ik kocht zes jaar geleden een sneeuwklok,
waarvan we er nu drie hebben. Een andere groeide in zes
jaar tijd uit tot wel veertig bollen.”

KEUZEMOMENT

‘Diggory’

De teelt is goed te doen, maar verloopt wel wat anders dan
bij de meeste andere bollen. Een deel van het sortiment staat
twee of meer jaar vast. “De dubbelen laten we deels vier jaar
vast staan, maar ook voor een deel minder. Dat levert een
goed gegroeid eindproduct op.”
Wat de afzet betreft, gaan de meeste leverbare bollen in de
zomer weg naar afnemers die actief zijn in de droogverkoop. Daarnaast is er juist bij sneeuwklokjes al lange tijd
een grote schare liefhebbers uit binnen- en buitenland, die
maar al te graag net die ene sneeuwklok wil aanschaffen
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nodige ervaring mee opgedaan door mee te doen aan diverse
sneeuwklokjesdagen die in Nederland plaatsvinden en door
verzoeken van tuinclubs om het bedrijf te bezoeken te honoreren. De stap verder gaat richting internet. Zoon Bram,
die nu nog een opleiding volgt aan de Aeres Hogeschool in
Dronten, wil het bedrijf voortzetten en heeft ervoor gezorgd
dat het bedrijf actief is op sociale media. “We zitten nu in
de periode waarin we nadenken over de keuze in wat we
willen”, aldus Bram. “Gaan we ons naast de verkoop aan de
export ook meer toeleggen op de verkoop aan particulieren?
Voorwaarde is dat je wel altijd wilt kunnen leveren. Dat
geldt voor beide afzetmarkten.”
Bram vindt foto’s maken leuk, waardoor een aantrekkelijke
webshop maken ook makkelijker wordt. En er is nog een
ander voordeel aan een webshop, vult Piet aan: ‘Dan kunnen
we ze bloeiend en vers van het land verkopen. Dat is voor de
sneeuwklok het beste. Daar lijdt het product veruit het minste van. Wij spitten ze uit, sturen ze op en de koper plant ze
na aankomst in zijn tuin. Dat kan prima. Bij droge bollen is
het allemaal wat lastiger. Ideaal is het om met name de nivalis-typen in september weer te planten, maar dat gebeurt
maar al te vaak niet. Sommige soorten zijn in november al
flink verdroogd, waardoor er echt geen bloem meer uitkomt.
Daar heb je bij de verkoop in de winter geen last van.”
Een ander pluspunt is de trend van direct kopen bij de
kweker. “Dat is positief voor de agrarische sector. Op deze
manier bouw je een goede band op met je afnemers”, aldus
Piet.
Toekomstplannen genoeg. Aan het sneeuwklokje ligt dat
niet. Daarin is keuze genoeg in vormen en toepassingsmogelijkheden. De komende jaren zal duidelijk worden wat het
wordt. Maar dat het sneeuwklokje bij dit bedrijf blijft, dat is
zeker.

Galanthus ‘S. Arnott’
Wat is zijn favoriet? Met zo’n tweeduizend verschillende sneeuwklokjes is er keuze genoeg. Voor Piet van Groningen is de cultivar ‘S. Arnott’ de absolute topper. Deze selectie heeft een lange historie, die meer dan een eeuw teruggaat. Het betreft hier
zeer waarschijnlijk een kruising tussen Galanthus nivalis en G.
plicatus, die door Sam Arnott werd geselecteerd en aanvankelijk bekend stond als S. Arnott’s seedling. De grote bloembollenkenner Edward August Bowles adviseerde aan Arnott om hem ‘S.
Arnott’ te noemen. Onder die naam kwam hij terecht bij het in
1951 opgerichte bedrijf Giant Snowdrop Company. Dit was een van
de eerste sneeuwklokken die zij verkochten. Nog altijd maakt ‘S.
Arnott’ indruk, weet Van Groningen uit ervaring. “We planten elk
jaar een flinke bak vol die in februari volop in bloei staat. “Als ik
aan bezoekers die bak laat zien, dan zijn ze meestal verkocht. Zelf
vind ik dit echt de mooiste sneeuwklok. Hij heeft lengte, flinke
bloemen en hij ruikt ook nog eens lekker. We telen daar dan ook
een mooi partij van. Hij groeit goed en is ook goed te bewaren.
Voor ons is het de sneeuwklok van de toekomst.”

Piet van Groningen en zoon
Bram zien voldoende perspectief in de teelt van
sneeuwklokjes.
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