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Het begon met tweehonderd bolletjes
Galanthus elwesii, in 1987 gepoot in de tuin
van De Warande in Laag Keppel. Het volgende
voorjaar ontdekte Trudi Woerdeman een grote
variatie in de sneeuwklokjes die bloeiden. Ze
begon puur als hobby de opvallendste exemplaren te kweken. Al snel ontwikkelde ook
zoontje Jan Willem belangstelling voor wat de
tuin van zijn moeder voortbracht. Hij was er
zelfs nog meer mee bezig dan zij en trok al
snel met zijn bolderkar door de buurt om de
bolletjes uit te venten.
‘Warande’ betekende vroeger ‘jachtgebied’,
maar die betekenis is in de loop der jaren
veranderd. ‘Plezierbos’ of ‘wandelbos’ dekt
nu beter de lading. En dat is precies wat De
Warande geworden is, vooral doordat Trudi er
in de loop der jaren massa’s bladaarde
verspreidde. De bostuin staat vol stinzenplanten, waarvan de eerste al uitbundig bloeien
zodra de sneeuw verdwenen is.
Inmiddels woont zoon Jan Willem Overmars
samen met zijn vriendin Toto in de voormalige
kleuterschool bij de bostuin. Alledrie zijn ze
nauw verweven met de plek: Trudi werkt er als
tuin- en landschapsarchitecte, Willem als

hovenier (hij voert vaak samen met zijn
moeder haar projecten uit) en Toto verzorgt
de kwekerij.
Er is nog een zoon heel betrokken bij De
Warande: Geert Overmars. Hij verzorgde alle
foto’s in het boek dat Trudi schreef: Tuinieren
met stinzenplanten. Trudi is verslingerd
geraakt aan deze verwilderde sierplanten: “Het
zijn vooral bolgewasjes die vroeger bloeiden
op historische buitenplaatsen. Het is cultureel
erfgoed en de kennis erover wil ik graag
uitdragen!” Dat doet ze vooral op De Warande
en tijdens tuinbeurzen. Bij de verkoop van de
bolletjes houdt Trudi steevast een enthousiast
verhaal over de verzorging en vermeerdering.
Het is niet verwonderlijk dat de vier mooiste
cultivars die De Warande voortbracht ook naar
hun geboortegrond zijn genoemd.
Het meest trots zijn de kwekers op de
Galanthus elwesii ‘Warande’s Groenpunt’; een
groot formaat sneeuwklok met groene puntjes
aan de bloemblaadjes. Hoe groot deze eigenlijk
is, is goed te zien tijdens de Open Tuindagen
in februari, wanneer de Groenpunt staat te
bloeien naast het ‘gewone’ sneeuwklokje,
de Galanthus nivalis.

Sneeuwklokje
Galanthus elwesii
‘Warande’s Groenpunt’
* Vroegbloeiend bolgewas
* Grootbloemig, wit met groene
puntjes
* Breed grijsgroen loof
* Hoogte: 20 cm
* Geschikt voor verwildering
* Houdt van bladaarde, humus
en wat kalk
* Om de 3 jaar opgraven en delen
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Op za 19 en zo 20 februari,
tussen 11.00 en 17.00 uur,
zijn de sneeuwklokjes te
bewonderen tijdens de
Open Tuindagen.
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