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Sneeuwklokjes bestellen 
Tijdens het sneeuwklokjesfeest zijn veel sneeuwklokjes uitverkocht. Het is daarom 
niet meer mogelijk om sneeuwklokjes voor verzending te bestellen.  
 
Starterspakketten 
Dit jaar zijn er geen starterspakketten. Om beginnende sneeuwklokjesfans te helpen 
hun keus te maken hebben we achter een aantal sneeuwklokjes gezet: ‘Goede 
sneeuwklok voor beginnende liefhebbers’. 
 
Ons assortiment voor 2023: 

 Galanthus ‘Ann’s Millennium Giant’ (uitverkocht)  
Statige planten met grote, ronde, stevige bloemen. Groene tekening op de 
binnenste bloemblaadjes. Lijkt veel op Atkinsii, maar is daar duidelijk van te 
onderscheiden. Ann Smith heeft deze cultivar in 1999 geïntroduceerd. Bloeit vroeg. 

€ 12,00 

 
 Galanthus ‘Atkinsii’  

Mijn eerste sneeuwklok, die ik 18 jaar geleden in Engeland kocht. Vroege bloeier, 
mooie lange bloemen, snelle groeier. Goede sneeuwklok voor beginnende 
liefhebbers. 

€ 5,00 

 
 Galanthus elwesii ‘Bagpuize Virginia’ 

Dit dubbele sneeuwklokje komt uit de tuinen van Kingston Bagpuize House in 
Oxfordshire. Het heeft betrekkelijk korte bloemstelen met beeldige dubbele 
bloemen die smalle buitenste bloemblaadjes hebben. Een keurig sneeuwklokje, 
ietsje puntig. 

€ 14,00 

 
 Galanthus elwesii ‘Beluga’   

Een recent in Nederland geselecteerd sneeuwklokje met grote, ronde bloemen en 
een grote groene tekening op de binnenste bloembladen. 

€ 8,00 

 
 Galanthus ‘Benhall Beauty’   

Hoge plant, sierlijke lange bloemen met mooie tekening.  
€ 10,00 

 
 Galanthus ‘Bertha’  

Een kleine zaailing van een kruising tussen G. ‘Trym’ en G. ‘Hill Poë’. Van Jo 
Sharman, bloeit vroeg. Met mooie groene tekeningen op de binnenste en buiten 
bloemblaadjes. 

€ 40,00 

 
 Galanthus ‘Bertram Anderson’ 

Extra grote bloemen, afgerond en dik van textuur. Komt uit de tuin van een 
vermaard botanicus. 

€ 12,00 
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 Galanthus ‘Big Boy’  
Gewild sneeuwklokje met bijzonder grote bloemen, bijna 5 cm! Als de plant enige 
jaren vast staat hebben de buitenste bloembladen groene streepjes. 

€ 50,00 

 
 Galanthus ‘Blewbury Tart’  (uitverkocht) 

Heel apart, klein, dubbel sneeuwklokje, dat iedereen graag wil hebben. De 
binnenste bloemblaadjes zijn bijna geheel groen. 

€ 9,00 

 
 Galanthus nivalis ‘Blonde Inge’ 

Wie wil er niet een ‘Blonde Inge’ in de tuin? Een sierlijk sneeuwklokje met een gele 
tekening op de binnenste bloemblaadjes. 

€ 15,00  

 
 Galanthus plicatus ‘Colossus’   

Een vroege bloeier, enkelbloemig, hoog en fors.  
Soms met twee bloemstelen per bol. 

€ 10,00 

 
 Galanthus gracilis ‘Corkscrew’ 

Deze plant heeft gedraaid blad dat plat op de grond ligt. Het vruchtbeginsel is 
glanzend olijfgroen. Maakt opvallende pollen. 

€ 22,00 

 
 Galanthus ‘Cowhouse Green’ (uitverkocht) 

Super sneeuwklokje met groen waas over de gehele bloem. 
€ 25,00 

 
 Galanthus ‘Diggory’  

Een van de meest opvallende sneeuwklokjes. De buitenste bloembladen zijn sterk 
geplooid en naar binnen gekruld, wat het effect van een ballonrokje geeft. Deze 
sneeuwklok herken je meteen. 

€ 30,00 

 
 Galanthus elwesii ‘Edith’   

Dit sneeuwklokje wordt hoog.  
Grote bloemen met een brede tekening op de binnenste bloembladen. Bloeit 
midden in het sneeuwklokjesseizoen.  

€ 12,00 

 
 Galanthus elwesii var. elwesii                                                                                2 bollen  

Het Turkse sneeuwklokje, één van de negentien in het wild voorkomende 
sneeuwklokjes. Bloeit vroeger en heeft grotere bloemen dan G. nivalis. Breed 
blauwgroen blad. Kan meer zon verdragen dan G. nivalis. Deze soort is erg variabel 
en bekend sinds 1874. 

€ 3,50 

 
 Galanthus elwesii ‘Elmley Lovett’ 

Heel groot sneeuwklokje, gevonden door Olive Mason bij de kerk in een naburig 
dorp. In sneeuwklokjestijd ziet haar hele tuin wit én geel van de sneeuwklokjes en 
de winterakonieten. 

€ 15,00 
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 Galanthus nivalis ‘Flore Pleno’ 3 bollen 
De gevuldbloemige (dubbele) vorm van G. nivalis. Al heel lang in cultuur (18e eeuw). 
Bloeit iets eerder dan G. nivalis. Stinzenplant. 

€ 4,00 

 
 Galanthus ‘Fly Fishing’    

Pas in 2011 ontdekt bij kwekerij Avon Bulbs. Een cultivar die je echt móét hebben! 
Bloeit vroeg en heeft van alle sneeuwklokjes het langste bloemsteeltje.  

€ 22,00 

 
 Galanthus ‘Galatea’ 

De mooie enkele bloemen bungelen aan een lang dun bloemsteeltje en hebben een 
V-vormige tekening op de binnenste bloemblaadjes. Lijkt veel op ‘Magnet’. Vaak 
twee bloemstengels per bol.  

€ 7,00 

 
 Galanthus elwesii ‘Godfrey Owen’  

Het enige sneeuwklokje met zes buitenste en zes binnenste bloembladen.  
Mooie, regelmatige bloem. Bloeit vroeg en is heel populair. 

€ 28,00 

 
 Galanthus gracilis  

Een van de 19 soorten sneeuwklokjes die in de natuur voorkomen. Deze herken je 
meteen aan het gedraaide blad (als een kurkentrekker). De sierlijke bloemen 
hebben vaak twee lichtgroene tekeningen. Staat liever niet op te droge plekken.  

€ 6,00 

 
 Galanthus elwesii ‘Green Brush’   

Opvallende, grote bloemen met duidelijke groene punten aan de topjes van de 
buitenste bloembladen. 

€ 15,00 

 
 Galanthus ‘Green Man’  (uitverkocht) 

De duidelijke, donkergroene tekening op de binnenste bloemblaadjes lijkt op een 
gezicht. 

€ 15,00 

 
 Galanthus elwesii ‘Grumpy’ (uitverkocht) 

Een elwesii met gevulde bloemen. De binnenste bloembladen hebben een tekening 
die bestaat uit twee groene oogjes en een mond met omlaag gebogen 
mondhoeken. Wij moeten er altijd om glimlachen. 

€ 28,00 

 
 Galanthus plicatus ‘Grysko’ 

Een wilde vorm van G. plicatus, die Wim Granneman uit de botanische tuin van Kiev 
in Oekraïne heeft meegebracht. Dit is een grote, grove en sterke plicatus-vorm. 

€ 14,00  

 
 Galanthus ‘Headbourne’ 

Een mooi, vroeg sneeuwklokje. De opvallend blauwgrijze bladeren zijn helemaal 
uitgespreid en vormen leuke pollen waar de smetteloos witte bloemen mooi tegen 
uitkomen. De binnenste bloemblaadjes hebben een heel subtiele tekening.  

€ 11,00 
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 Galanthus ‘Heffalump’  (uitverkocht) 
Een tamelijk kort, keurig net, dubbel sneeuwklokje met smalle buitenste 
bloemblaadjes, waardoor de tekeningen op de binnenste bloemblaadjes goed in 
het oog vallen.  

€ 15,00 

 
 Galanthus ‘Hercule’  

Met haar forse bloem en kaarsrechte steel maakt dit sneeuwklokje een statige 
indruk.  
De buitenste bloemblaadjes zijn aan de punt ietsje groen gekleurd. 

€ 20,00 

 
 Galanthus ‘Hippolyta’    

Een van mijn favoriete Greatorex Doubles. Mooi gevormde bloemen die goed 
rechtop staan en een perfect rozetje van 21 bloembladen hebben. Goede tuinplant 
en goede sneeuwklok voor beginnende liefhebbers. 

€ 8,00 

 
 Galanthus elwesii subsp. whittallii ‘Hörup’  

Geselecteerd door Rita Thomsen in haar tuin in Hörup in het noorden van 
Duitsland, vlakbij de grens met Denemarken. Twee groene tekeningen op de 
binnenste bloemblaadjes, brede bladeren, als met rijm bedekt. Grote, enkele 
bloem, breidt zich goed uit.  

€ 25,00 

 
 Galanthus ‘Jaquenetta’    

Een mooi gevormd, dubbel sneeuwklokje met lange stelen en veel groen op de 
binnenste bloembladen. Goede tuincultivar en goede sneeuwklok voor beginnende 
liefhebbers. 

€ 8,00 

 
 Galanthus plicatus ‘Jenny’s Pearl’  

De hele grote bloemen zijn kenmerkend voor deze G. plicatus selectie. De binnenste 
bloembladen zijn helemaal groen, dat geeft een dramatisch effect. Maakt mooie 
pollen. 

€ 25,00 

 
 Galanthus elwesii ‘Jessica’ (uitverkocht) 

Een heel fraaie elwesii. Groengepunte buitenste bloemblaadjes, een grote X-
vormige tekening op de binnenste bloemblaadjes en een lang groen vruchtbeginsel.  

€ 15,00 

 
 Galanthus elwesii ’Kite‘  

Fiere elwesii cultivar, genoemd naar een havik, met soms twee bloemstelen per bol. 
Moet enkele jaren vast staan, dan pas laat ze zien hoe mooi ze is.  

€ 14,00 

 
 Galanthus plicatus ‘Lambrook Greensleeves’   

Heldergroen blad dat een beetje glimt, er is geen zweempje blauwgroen in te 
ontwaren. De bloemen hebben een brede tekening op de afgeronde bloembladen. 

€ 8,00 

 
 Galanthus ‘Lady Beatrix Stanley’  

Een elegant, dubbel sneeuwklokje met tangvormige buitenste bloembladen en 
twee groene stipjes op de binnenste bloembladen. Goede groeier.  

€ 8,00 
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 Galanthus ‘Longstowe’ 
Sneeuwklokje met smalle, rechtopstaande, grijsgroene bladeren dat rijk en 
uitbundig bloeit. De buitenste bloemblaadjes die mooi van vorm zijn hebben een 
afgeronde punt. De binnenste bloemblaadjes hebben een donkergroene, 
omgekeerd V-vormige tekening. Goede sneeuwklok voor de beginnende liefhebber. 

€ 5,00 

 
 Galanthus elwesii ‘Louise Ann Bromley’  

Een prachtige elwesii zaailing. De binnenste bloembladen hebben een grote 
donkergroene X-vormige tekening. Krijgt na enkele jaren heel lange buitenste 
bloembladen.  

€ 22,00 

 
 Galanthus elwesii ‘Mrs. Mac Namara’  

Een vroeg bloeiende sneeuwklok met grote bloemen en lange stelen. Goede 
tuinplant.  

€ 10,00 

 
 Galanthus ‘Magnet’  

Een sneeuwklokje dat je moet hebben! De bloemen zijn mooi van afmetingen en 
dansen bij ieder zuchtje wind aan hun lange bloemsteeltjes. Een van de beste 
(betaalbare) cultivars. Goede sneeuwklok voor beginnende liefhebbers. 

€ 6,00 

 
 Galanthus elwesii ‘Maidwell L.’  

Een elwesii selectie met ronde bloemen en een dikke groene tekening op de 
binnenste bloembladen. Vroege bloeier. 

€ 8,00 

 
 Galanthus nivalis ’Margery Fish’ 

Een klein, apart sneeuwklokje. De buitenste bloemblaadjes, met een 
druppelvormige groene vlek, hebben een beetje de vorm van de oren van een 
hangoorkonijn. Geen gemakkelijk sneeuwklokje, maar iedere galanthofiel wil deze 
cultivar graag in de collectie! 

€ 40,00 

 
 Galanthus ‘Melanie Broughton’  

Een hoog sneeuwklokje. Grote bolvormige bloemen die een stevige groene tekening 
op de binnenste bloembladen hebben. 

€ 9,00 

 
 Galanthus ‘Merlin’  

Al heel lang in cultuur. De binnenste bloembladen zijn bijna helemaal groen. Het 
bloemsteeltje is kort en het vruchtbeginsel zit heel dicht op het schutblad, dat 
rechtop staat. Dit maakt dat de bloem, die ietsje scheef hangt, er nogal parmantig 
uitziet.  

€ 8,00 

 
 Galanthus elwesii ‘Natalie Garton’ 

Bloeit wat later, heeft royale bloemen met een duidelijke tekening op de binnenste 
bloemblaadjes. 

€ 15,00 

 
 Galanthus nivalis subsp. nivalis  4 bollen 

Het ‘gewone’ sneeuwklokje is een bolgewas uit de narcisfamilie. Het is een 
algemeen voorkomende Stinzenplant, die veel wordt aangeplant en dan verwildert. 
De plant is afkomstig uit Zuid-Europa en is in Nederland sinds de 18e eeuw 
ingeburgerd. 

€ 3,50 
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 Galanthus ‘Phil Cornish’ (uitverkocht) 

Prachtige selectie uit de tuin van Phil Cornish. De bloemen lijken op die van 'Trym' 
maar de buitenste bloemblaadjes zijn puntiger. De binnenste bloemblaadjes zijn 
helemaal groen, de buitenste hebben een heldergroene tekening. 

€ 50,00 

 
 Galanthus elwesii ‘Polar Bear’  

Een recent in Nederland geselecteerd sneeuwklokje met grote, ronde, omhoog 
gerichte bloemen.  
Bloeit laat. 

€ 15,00 

 
 Galanthus plicatus subsp. plicatus   

Een van de 19 soorten sneeuwklokjes die in de natuur voorkomen.  
Kenmerkend zijn de omgekrulde zijkanten van het blad en een groene tekening op 
het binnenste bloemblad. Een sterk, goed groeiend sneeuwklokje. Goede 
sneeuwklok voor beginnende liefhebbers. 

€ 5,00 

 
 Galanthus ‘Primrose Warburg’  

Een sneeuwklokje dat je móét hebben. Geel getint blad, geel vruchtbeginsel en 
heldergele tekening op de binnenste bloembladen. 

€ 25,00 

 
 Galanthus nivalis ‘Pusey Green Tips’    

Al sinds 1938 in cultuur. Een gevuldbloemig sneeuwklokje met groene puntjes op de 
buitenste bloembladen. Maakt mooie pollen. 

€ 7,00 

 
 Galanthus nivalis ‘Quad’ 

Een grappig, dubbel sneeuwklokje met vier buitenste bloemblaadjes. 
€ 24,00 

 
 Galanthus reginae-olgae subsp. reginae-olgae   

Een van de negentien soorten sneeuwklokjes die in de natuur voorkomen. Een 
herfstbloeiend sneeuwklokje, een selectie van deze soort van de familie Huisman in 
Heemskerk. Zaait uit, groeit goed en bloeit rijk.  

€ 11,00 

 
 Galanthus ‘Richard Ayres’   

Mooi, dubbel sneeuwklokje, aparte tekening met lijnen en vlekken, moeilijk te 
omschrijven. In 1987 gevonden op Anglesey Abbey, waar ze tegenwoordig een 
prachtige winterwalk hebben. 

€ 12,00 

 
 Galanthus ‘Rodmarton’   

Een van de hoogste dubbele sneeuwklokjes. Deze cultivar staat stevig rechtop en is 
op De Boschhoeve een goede groeier. Bloeit vroeg en komt uit de tuin van Mary 
Biddulph. 

€ 12,00 

 
 Galanthus ‘Rodmarton Arcturus’  

Een zeer opvallende vorm die Simon Biddulph heeft geselecteerd in zijn tuin bij 
Rodmarton Manor in Gloucester. Matt Bishop koos daarna dit sneeuwkokje als één 
van zijn ‘top tien cultivars’. De binnenste bloemblaadjes hebben een brede, groene 
vlek aan de punt die zich uitbreidt en steeds minder duidelijk wordt tot hij 

€ 45,00 
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uiteindelijk uitmondt in twee wazige ‘ogen’ aan de basis van het bloemblaadje. 

 
 Galanthus ‘S. Arnott’    

Al een eeuw in cultuur en nog steeds zeer begerenswaardig. Dit sneeuwklokje heeft 
lange bloemstelen en mooi gevormde ronde bloemen die geuren naar honing. 
Maakt flinke pollen. Goede sneeuwklok voor beginnende liefhebbers.  

€ 4,00 

 
 Galanthus ‘Selina Cords’ 

Een klein sneeuwklokje, gevonden door Rudi Bauer. Lange slanke bloemen met 
grote groene tekeningen op de buitenste bloemblaadjes.  

€ 25,00 

 
 Galanthus ‘Sentinel’  

Sterke groeier, vaak met twee bloemstelen waaraan grote bloemen hangen. De 
tekeningen aan de boven- en onderkant van de binnenste bloembladen zijn 
gescheiden door een duidelijke witte band 

€ 18,00 

 
 Galanthus elwesii ‘Sickle’  

Sneeuwklokje met breed grijsgroen blad en lange bloemen aan lange stelen. De 
binnenste bloembladen hebben een sikkelvormige tekening. 

€ 10,00 

 
 Galanthus ‘Silverwells’ 

Lijkt veel op G. ‘Atkinsii’. Lange, mooi gevormde buitenste bloemblaadjes. Goede 
tuinplant. 

€ 7,00 

 
 Galanthus ‘South Hayes’ (uitverkocht) 

Een heel apart sneeuwklokje zowel wat vorm als tekening betreft. Twee groene 
vlekken op de buitenste bloemblaadjes. Groeit langzaam. Zéér begerenswaardig. 

€ 40,00 

 
 Galanthus ‘Spindlestone Surprise’ (uitverkocht) 

Een goede groeier met een mooie, gele tekening. Lijkt veel op ‘Primrose Warburg’ 
maar is groter.  

€ 25,00 

 
 Galanthus ‘Sprite’  

Ongeveer tien jaar geleden als zaailing ontdekt op de kwekerij van Avon Bulbs. 
Binnenste bloembladen helemaal groen, goed zichtbaar. Buitenste bloembladen 
met 5 à 6 groene strepen op de onderste helft.  

€ 15,00 

 
 Galanthus ‘Starling’  

Verbluffend mooie zaailing van Avon Bulbs. De bloem is half dubbel, met lange 
buitenste bloembladen. 

€ 20,00 
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 Galanthus ‘Straffan’    
Mooi en goed groeiend sneeuwklokje uit Ierland met grote enkele bloemen. Heel 
oude cultivar, gevonden in 1858. 

€ 6,00 

 
 Galanthus ‘Trumps’  

Een aantrekkelijk sneeuwklokje met mooie hartvormige tekeningen op de binnenste 
en buitenste bloemblaadjes. Vroege bloeier. 

€ 24,00 

 
 Galanthus x valentinei 

Hybride, de ouders zijn G. nivalis en G. Plicatus. Een fors en snel zich 
vermeerderend sneeuwklokje dat meestal rond Valentijnsdag in bloei staat.  

€ 9,00 

 
 Galanthus nivalis ‘Valentine’s Day’ 

Een bijna bekervormig sneeuwklokje, de drie binnenste en de drie buitenste 
bloemblaadjes zijn bijna even lang. Mooie, groene tekening op alle bloemblaadjes. 
De vrouw van Valentijn Wijnen, een bekende sneeuwklokjesverzamelaar, heeft dit 
sneeuwklokje gevonden op Valentijnsdag in 2004 in België. 

€ 35,00 

 
 Galanthus nivalis ‘Viridapice’   2 bollen 

De ‘groenpunt’is een groot, enkelbloemig sneeuwklokje met lange bloemstelen en 
groene vlekjes op de buitenste bloemblaadjes. Nog steeds een van mijn favorieten 
voor in een vaasje. Stinzenplant, doet het hier uitstekend tussen de brandnetels. 
Goede sneeuwklok voor beginnende liefhebbers. 

€ 6,00 

 
 Galanthus nivalis ‘Warei’   

Oppervlakkig gezien lijkt dit een grotere vorm van ‘Viridapice’. Dit sneeuwklokje 
heeft een groot bladachtig schutblad dat soms in tweeën gespleten is, net als 
‘Scharlockii’. 

€ 8,00 

 
 Galanthus plicatus ‘Warley Bells’  

Deze plicatus heeft grote, mooi gevormde bloemen. De klauwachtige buitenste 
bloemblaadjes hebben vage groene streepjes, de binnenste bloemblaadjes hebben 
een brede U-vormige tekening. 

€ 20,00 

 
 Galanthus ‘Wasp’   

Ontdekt door Veronica Cross. Lijkt op een insect, omdat de binnenste bloembladen 
buisvormig zijn. De bloem zwaait heen en weer aan een dun bloemsteeltje. Redelijk 
goede groeier, duidelijk ‘anders’.  

€ 22,00 

 
 Galanthus ‘Wendy’s Gold’ (uitverkocht) 

Een mooi enkel sneeuwklokje met een gele tekening op de binnenste 
bloemblaadjes en een geel vruchtbeginsel. 

€ 25,00 

 
 Galanthus nivalis ‘White Dream’                2 bollen  

Een officieel in Nederland geregistreerd sneeuwklokje van Tom Koopman. De 
bloemen zijn groter en witter en bloeien later en langer dan die van G. nivalis. 
Goede groeier.  

€ 5,00 
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 Galanthus elwesii ‘White Perfection’ (uitverkocht) 
Prachtig, bekervormig sneeuwklokje met zes zuiver witte bloemblaadjes die precies 
even lang zijn, zonder het minste zweempje groen. Lijkt veel op ‘The Bride’.  

€ 45,00 

 
 Galanthus ‘White Swan’ (uitverkocht) 

Het grootste, niet erg bekende, dubbele sneeuwklokje van Mr Greatorex met twaalf 
binnenste bloemblaadjes. 

€ 7,00 

 
 Galanthus ‘The Whopper’  (uitverkocht)  

Een Iers sneeuwklokje dat zijn naam (whopper = reus) alle eer aan doet. Een reus in 
bloem en blad met veel groen op de binnenste bloembladen.  

€ 40,00 

 
 Galanthus nivalis ‘Wonston Double’ (uitverkocht) 

Een goed gevuld, dubbel sneeuwklokje, met zoveel binnenste bloemblaadjes die 
heel dicht op elkaar zitten dat de bloem bijna de vorm van een bal heeft. De bloem 
is keurig en regelmatig van vorm, met vijf buitenste bloemblaadjes. Een goede 
groeier die mooie pollen vormt.  

€ 15,00 

 
 Galanthus woronowii 4 bollen  

Het glanzende sneeuwklokje, met brede groene bladeren. Geen rijke bloeier maar 
wel een gemakkelijke tuinplant. Opvallend door het groene blad. 

€ 4,00 

 
 Galanthus elwesii ‘X-files’ 

Een groot, enkel sneeuwklokje van Phil Cornish met een grote X-vormige tekening 
op de binnenste bloemblaadjes. Met lange stelen en maakt mooie pollen.  

€ 14,00 

 
 Galanthus elwesii ‘Zwanenburg’ 

Een elwesii-selectie, grote bloemen met veel groen op de binnenste bloemblaadjes. 
Bloeit laat. Goede tuinplant.  

€ 12,00 

 


