
18   SEASONS SEASONS   19   

GROEN MINICYCLAAM

Nog voor de eerste sneeuwklokjes zich aankondigen, geeft bodembedekker 
Cyclamen coum kleur aan de winterborder. De lila, roze en witte vlaggetjes 
trotseren vorst, wind en sneeuw. Voor liefhebbers zijn vooral de blaadjes 

bijzonder, van zilvergrijs gemarmerd tot pijlvormig.
TEKST MIRJAM ENZERINK FOTOGRAFIE MAAYKE DE RIDDER

Voorjaars vlaggetjes 



>

Paul Hendrikx viel 35 jaar geleden op het winterbloeiende 
karakter van de Cyclamen coum. In zijn borders en in de 

verwarmde kas in de achtertuin koestert hij 23 soorten en 
vele variëteiten van de frêle tuincyclaam. 

OOp zijn hurken zit Paul Hendrikx bij een judasboom. In 
het bruine passe-partout van zijn wintertuin licht de 
bodem opvallend kleurrijk op. De ronde blaadjes van 
honderden tuincyclamen hebben hier een frisgroen 
tapijtje gebreid. Erboven wapperen sneeuwwitte, bleek-
roze, lila en magenta vlaggetjes op glanzende, purperen 
steeltjes. De bloemen zijn frêle en lichtdoorlatend. Net 
kleine vlindervleugels. “Het zijn schilderijtjes”, zegt de 
hobbykweker. Hij wijst op de tekening van de groene 
blaadjes: grijs gemarmerd, lichtgroen gevlekt, puntig 
gekarteld en lichtgevend zilvergroen met een contraste-
rend kader. Sommige hebben een donkere tekening in 
het hart. “Voor veel cyclamenliefhebbers zijn de blaadjes 
bijna belangrijker dan de bloemen”, weet Paul. 
Pauls liefde voor cyclamen bloeide 35 jaar geleden op 
dankzij tuinboek ‘Het Kleine Paradijs’ van Elisabeth de 
Lestrieux. “Yvonne en ik hadden net dit huis in Houten 
gekocht. De tuin was vrij saai ingericht met rondom gras, 
enkele laurierkersstruiken en een bruidsluier. We wilden 
hier ons eigen paradijsje maken met bloemen in alle sei-
zoenen.” In het hoofdstuk ‘Winterbloeiers’ vond Paul de 
beschrijving van Cyclamen coum, een soort nu bloeit. “Ik 
kende de cyclaam destijds alleen als de plant die je je 
tante cadeau geeft voor op de vensterbank. Dat het ook 
een tuinplant is met winterbloeiende eigenschappen 
intrigeerde me.” 
Het eerste bloeiseizoen verliep teleurstellend. Maar het 
handjevol knolletjes dat opkwam, trotseerde tot Pauls 
verrassing daadwerkelijk kou, wind en sneeuw. Boven-
dien bloeiden de cyclaampjes veel langer dan seizoens-
genoten als krokus, sneeuwklokje en winterakoniet. 
Gefascineerd dook Paul de cyclamenwereld in, op zoek 
naar praktische informatie. Die bleek beperkt. Hij werd 
lid van de Engelse vereniging, sprak met talloze kenners 

en liefhebbers en schreef – gedreven door zijn eigen pas-
sie en mislukkingen – uiteindelijk zelf een cyclamen-
boek, waarin de cultuur van alle soorten in de tuin en 
kas overzichtelijk is terug te vinden. “Ik wilde enthousi-
aste beginners graag een handleiding geven. Want met 
een paar relatief simpele kunstgrepen kun je al een leuke 
collectie opbouwen, had ik inmiddels ontdekt. En hoe 
groter de groep liefhebbers, hoe meer informatie en 
zaden je onderling kunt uitwisselen.”

Hulp van de mieren
Hartje winter is het die eerste liefde, Cyclamen coum,  
die kleur geeft aan Pauls tuin. In 35 jaar tijd heeft de 
bodembedekker zich dankzij een anti-schoffelbeleid 
massaal kunnen uitbreiden onder toverhazelaars, maho-
niestruiken en winterzoet. “Ik verzamel zaad en dat 
strooi ik uit over andere borders. En af en toe graaf ik wat 
nakomelingen uit om elders uit te planten. Ook de mie-
ren helpen mee met de verwildering. Om elk zaadje zit 
een kleverig, zoet laagje waarmee ze op sjouw gaan.” Om 
de winterbloeitijd te verlengen, plantte Paul talloze 
coum-variëteiten uit. Die kruisten zich onderling, waar-
door hij tot zijn verrassing steeds weer nieuwe variaties 
in bloemkleur- en bladtekening ontdekte. “Er zijn verza-
melaars die bijvoorbeeld alleen grijsbladigen die wit 
bloeien toelaten. Hier in de tuin staan alle vormen mooi 
door elkaar.”
Pauls zoektocht naar informatie leidde hem ook naar 
andere vroegbloeiende cyclaamsoorten. Zo krijgt de 
coum, die al in december kan bloeien, in februari gezel-
schap van de sierlijke soorten alpinum en parviflorum. 
De laatste is favoriet vanwege de heerlijke geur van viool-
tjes. “Helemaal fantastisch is het als dan ook de prille 
voorjaarsgewassen gaan bloeien, zoals krokusjes, blauwe 

  In Nederland heeft hobbykweker Marco ten Hoope (51) 
uit De Hoef momenteel een van de grootste collecties 
tuincyclamen in zijn bezit. Hij werd al op zijn zestiende 
verliefd op de plantjes. In zijn vrije tijd is de veredelaar 
van houtige gewassen steeds op zoek naar nieuwe, 
ultieme verschijningsvormen. Cultivars die hij vaak na 
jaren van veredelen laat registeren, geeft hij de naam 
‘Hope’ mee, een verwijzing naar zijn eigen achternaam. 
“Eind vorig jaar heb ik een website opgezet met een 
zaadlijst. Vanuit de hele wereld krijg ik aanvragen. Het 
is ontzettend leuk om te merken dat ik andere liefheb-
bers blij kan maken met plantjes die ik door mijn eigen 
passie en kennis heb kunnen maken of vermeerderen.” 
Marco verkoopt zijn zaden en plantjes op tuinmarkten. 
Zijn catalogi staan op www.cyclamineus.com, net als 
data van de tuinmarkten die hij bezoekt.

  Meer weten over cyclamen? Veel (Engelstalige)  
informatie is te vinden op de website van de Engelse 
Cyclamen Society, www.cyclamen.org

Verliefd op Cyclamen

Een bijzondere Cyclaam coum album. Normaal gesproken heeft een coum 
album niet van dat mooie getekende blad. Deze plant is een uitzondering.

Als cyclamen het naar hun zin hebben in een 
kalkrijke bodem verwilderen ze spontaan.

Tapijtjes van Cyclamen coum in verschillende kleurschakeringen 
aan de voet van een imposante wilde kers. 
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Cyclamen bloeien veel langer 
dan seizoensgenoten als krokus, 
sneeuwklokje en winterakoniet

Kweker Marco ten Hoope heeft er zo‘n tien jaar over gedaan 
om deze cultivar Cyclaam pseudibericum zo wit te krijgen. 
Het uiteindelijke resultaat kreeg de naam ‘White Hope’.  
De oervorm is donkerpaars met een zwarte neus.
Van l.n.r.: C. repandum roseum, C. repandum album,  
C. coum albissimum ‘Golan Heights’, C. coum ‘Russian  
Form Dark Nose’ album, C. pseudibericum ‘White Hope’,  
C. pseudibericum roseum.

Cyclaam coum roze.
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druifjes, het longkruid, de holwortel. En een sprookje als 
dan ook nog het lage zonlicht over die tapijtjes strijkt.”
Anders dan in de tuin zorgen de cyclamen in de ver-
warmde hobbykas jaarrond voor bloei. Zo’n driehonderd 
terracottapotten zijn hier gevuld met de bosaardappels, 
half verscholen onder fijn grind en gemalen boomschors. 
Elke plant heeft zijn eigen kwastje, waarmee Paul de 
bloemen bestuift. Op die manier is hij, in tegenstelling tot 
de verwilderende bordercyclamen, verzekerd van soort-
echte nakomelingen. 

Streven naar het onmogelijke
Het zaad kweekt hij op of ruilt hij met andere liefhebbers. 
“Zoals iedereen in dit wereldje wil ik planten veredelen 
én streef ik naar het onmogelijke: bijvoorbeeld het krui-
sen van een herfstbloeier en een voorjaarsbloeier. Heel 
lastig natuurlijk omdat ze nooit tegelijkertijd bloeien. 
Maar juist daarin zit ’m de uitdaging.” Grote trots in de kas 
is de Griekse cyclaam, Cyclamen graecum. De perfect 

ronde knol heeft een doorsnede van twintig centimeter 
en wortelt in een grote, fraai bemoste pot. “Dit is een vrij 
lastige herfstbloeier. Hij geeft orchidee-achtige, roze 
bloemen en groot, hartvormig blad. Vorig jaar telde ik op 
het hoogtepunt van de bloei driehonderd bloemen. 
Knollen als deze heb ik al jaren. Sommige zijn ouder dan 
onze kinderen. Die voelen als een goede vriend. Daar wil 
ik goed voor zorgen.” Wereldwijd zijn 24 hoofdsoorten 
van de cyclaam bekend en hier in de kas ontbreekt er 
slechts één. “Van de Somalische cyclaam zijn maar drie 
planten bekend en die staan in Zweden. Maar daar lig ik 
niet wakker van. Het bezit van de zaak is het einde van 
het vermaak. Bovendien is dit niet mijn vak, maar mijn 
liefhebberij. En die is dankzij de juiste hoeveelheid water, 
licht en bemesting steeds een beetje gegroeid.” 

Paul Hendrikx schreef het handboek Cyclamen, te bestellen 
door te mailen naar email-cyclamen@planet.nl.  
Prijs €10 (excl verzendkosten).
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Zo krijg 
je de 
mooiste 
cyclamen

Cyclaam coum ‘Russian Form Dark Nose’ album is net 
als de C. coum ‘Russian Form Dark Nose’ purple hier-
naast uniek.  Normaal gesproken hebben ze een wit 
neusje. Hier zijn ze zwart en dat maakt ze bijzonder.

Cyclaam coum roze.
De Cyclaam pseudibericum roseum gebruikte 
Marco om een hele witte soort te kweken.

De Cyclaam pseudibericum komt in de 
natuur vooral in deze cyclaamtint voor. 

Van deze bijzondere gevlamde Cyclaam 
coum heeft Marco nog maar twee planten.
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•  Kies de standplaats zorgvuldig;  
cyclamen verwilderen spontaan, net  
als krokussen en sneeuwklokjes.

•  De knolletjes houden van een scha-
duw- én kalkrijke plek in de tuin.

•  Tuinier je op klei of arme zandgrond, 
meng dan de aarde in de plantgaten 1:1 
met bladaarde. Op klei kun je breker-
zand of fijn grind/grit bijmengen. Voeg 
jaarlijks in de zomer een dosis bladaarde 
toe aan de bodem in de vorm van een 
mulch. Probeer de zaaddozen (krulle-
tjes) te sparen.

•  Cyclamen kunnen vochtig staan, maar 
echt nat gaan ze rotten. 

•  Leuke buren voor cyclamen zijn 
stengel loze sleutelbloem (Primula  
vulgaris), sneeuwklokje (Galanthus), 
boerenkrokus (Crocus tommasinianus), 
sterhyacint (Scilla siberica), lever-
bloempje (Anemone hepatica), winter-
iris (Iris unguicularis), helmbloem 
(Corydalis solida), holwortel (Corydalis 
cava), kerstrozen (Helleborus), labra-
dorviooltje (Viola labradorica), een laag 
blijvende elfenbloem (Epimedium) of 
probeer eens grijsbladige cyclamen 
tussen zwart gras (Ophiopogon planis-
capus ‘Niger’).

•  In de zomer verliezen cyclamen hun 
blad; combineer ze daarom met  
schaduw minnende (bodembedekken-
de) soorten die dan mooi zijn, zoals 
goudaardbei (Waldsteinia ternata), 
longkruid (Pulmonaria), varensoorten 
als dubbelloof (Blechnum spicant),  
lievevrouwebedstro (Galium odora-
tum) en lage klimopsoorten.

•  Laat de schoffel in de schuur om  
te voorkomen dat je de knollen en 
nakomelingen beschadigt.

•  Cyclamen zijn gevoelig voor vraat van 
snuitkeverlarven; Paul begiet ze binnen 
en buiten preventief met aaltjes  
(Larvanem via www.koppert.nl).
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