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kweker in Nederland van een bijzonder plantje 

Heemstede ■ Zijn kwekerij be-
vindt zich in de achtertuin van zijn
huis aan de Blekersvaartweg. Visser
zou graag de zeldzame stinzen-
plant willen herintroduceren in
Haarlem. In de Hout en de Bolwer-
ken. ,,Al plant je het maar op klei-
ne schaal aan. Of geef iedereen die
nieuw in Haarlem komt wonen een
potje.’’

Edwin Visser (50) woont in het
oudste huis van Heemstede, ge-
bouwd in 1672. Zijn familie woont
er sinds 1759. In de achtertuin,
vroeger een blekerij en later wasse-
rij, heeft hij zijn kleine kwekerij
met Haarlems klokkenspel. Al
vijftien jaar is Visser bezig met zijn
hobby, die naar hij zegt inmiddels

behoorlijk uit de hand is gelopen.
,,Je hebt niet veel ruimte nodig. We
doen alles met de hand en we ge-
bruiken geen bestrijdingsmiddelen
of kunstmest. Het is een liefhebbe-
rij. Wij zijn de enige kwekers in
Nederland.’’

Erwt
Haarlems klokkenspel, vertelt
Visser, is een klein knolletje ter
grootte van een erwt dat eind april,
begin mei een witte, gevulde
bloem produceert. Het knolletje is
niet gemakkelijk te telen, waardoor
het voor commerciële bollenkwe-
kers niet interessant is. Daardoor is
het totaal uit beeld geraakt. Alleen
in de wereld van de stinzenkwe-
kers kent men het. ’Stinzenblom-
ke’ was de naam die aanvankelijk
in Friesland werd gebruikt voor
wat later Haarlems klokkenspel is
gaan heten. 

Hoe het plantje aan juist die
naam komt, is niet helemaal duide-
lijk. De Heemstedenaar heeft zich
echter verdiept in de geschiedenis. 

Tuinman
Hij kwam erachter dat de plant
begin 1700 door een tuinman werd
gevonden in Engeland, in de buurt
van Londen. Haarlems klokkenspel
is de dubbelbloemige variant van
de knolsteenbreek, die in Engeland
in het wild voorkomt en in Neder-
land alleen onder de grote rivieren. 

,,Die tuinman is de dubbele
variant verder gaan kweken. Zijn
baas was een rijke landgoedeige-
naar; hij stuurde het naar de uni-
versiteit van Leiden waar Herman
Boerhaave werkzaam was. Boer-
haave was bevriend met George
Clifford die in Heemstede op bui-
tenplaats De Hartekamp woonde.
Cliffords lijfarts Linnaeus heeft alle
planten rond 1730 op De Harte-
kamp beschreven en van een La-
tijnse naam voorzien.’’

Bibliotheek
Haarlems klokkenspel kreeg de
Latijnse naam Saxifraga granulata
var. Plena, dat ’gevuld’ betekent.
Visser: ,,Ik ben er vrij zeker van dat
de naam te maken heeft met de
bollenteelt die in en rond Haarlem
in opmars was. Ik heb in de biblio-
theek van de Koninklijke Algeme-
ne Vereniging voor bloembollen-
cultuur in Hillegom gezocht in
oude catalogi, en gevonden dat in
de 19e eeuw Van Tubergen en Kre-
lage, bekende namen in die tijd,
het Haarlems klokkenspel kweek-
ten en aanboden. Het is toen ook
aangeplant in de Haarlemmerhout.
Het was echt iets Haarlems gewor-
den. Het is een dubbel bloemetje,

met meerdere bloemen op een steel
- daar ligt een link met het klok-
kenspel.’’

Op sommige schaduwrijke plaat-
sen in de Hout kun je het nog
vinden. ,,Je moet weten waar het
staat. In het historisch park Spaar
en Hout staat het ook, rechts op
een heuveltje, onder een aantal
lindebomen. En ook sporadisch in
Elswout, Huis te Manpad en Beec-
kestijn. Het is tegenwoordig erg
zeldzaam.’’

Export
In het dagelijks leven werkt Visser
als productmanager bij een Ameri-
kaans postorderbedrijf, dat zich
richt op bollen en vaste planten.
Hij kent de wereld van de bollen-
kwekers. Maar bovenal is hij een
echte tuinder. Hij doet Kwekerij

Haarlems Klokkenspel samen met
zijn vrouw Daniella. In hun achter-
tuin staan bakken vol met potjes
voor de verkoop. ,,We exporteren
de droge knolletjes naar Canada,
Japan, Engeland en Amerika. Mijn
vrouw doet het bollenpellen.’’

Intensief
Dat is een intensieve klus. Het
plantje bloeit in mei. Een maand
later sterft het af. Begin juli zijn er
alleen nog knolletjes te zien. Na
het rooien volgt het drogen en
tellen. Zijn echtgenote pelt alles in
augustus-september: ,,Zij is het op
een gegeven moment wel zat.’’ 

,,Vijftien jaar geleden ben ik voor
het eerst met een paar plantjes
begonnen. Vooral de naam intri-
geerde me. Ik ben altijd geïnteres-
seerd geweest in stinzenplanten.

Omdat ik zelf in de bollenwereld
zit, vond ik het vreemd dat dit
product helemaal niet meer aange-
boden werd. Er wordt vaak over
geschreven, maar het is nergens te
koop. Ik zag er een markt voor,
zeker in Nederland. Ik ben gaan
proberen het te vermeerderen. Dat
kan alleen vegetatief, want het zet
geen zaad. Haarlems klokkenspel
is steriel. Ik wilde weten of het me
lukte. Het knolletje heeft vocht
nodig, schaduw, en je moet zorgen
dat het niet overwoekerd wordt
door andere planten. Dus onder
bomen waar het gras dunner is,
daar groeit het prima.’’

Sambalpotje
Visser hoopt dit jaar 150.000 knol-
letjes te produceren, naast de reeds
klaar staande 45 kratten met pot-

jes. In één potje zitten 5 à 7 knolle-
tjes. ,,Toen ik ermee begon, dacht
ik te kunnen leveren aan Neder-
landse instanties als Staatsbosbe-
heer, Landschap Noord-Holland,
Utrechts Landschap en buiten-
plaatsen. Maar dat is anders gelo-
pen. We exporteren nu vooral naar
particulieren in Noord-Amerika en
Canada.’’ De gedroogde knolletjes
worden verstuurd in een sambal-
potje. ,,En omdat de markt buiten
Nederland ligt, moet je het offici-
eel als kwekerij laten registreren en
komt ook de keurmeester langs.’’

Oase
Zijn tuin staat er inmiddels vol
mee. Niet alleen met Haarlems
klokkenspel. Overal staan sneeuw-
klokjes, lenteklokjes, sleutelbloem,
cyclamen en varens onder de ber-

ken, moerascypres en grove den.
Het is een Heemsteedse oase. 

Toekomstbeeld
Visser heeft een toekomstbeeld.
,,Het zou voor Haarlem toch leuk
zijn om dit product terug te bren-
gen op wat grotere schaal? Herin-
troduceren in de Haarlemmerhout
en de Bolwerken. Daar hoort het,
daar past het, vooral ook uit histo-
risch oogpunt.’’ 

Om te vervolgen: ,,Het is eigen-
lijk te gek voor woorden dat het in
Haarlem bijna niet meer voor
komt. Je hebt een plantje dat naar
Haarlem is genoemd. Ik preek
natuurlijk een beetje voor eigen
parochie, maar toch. Al plant je het
maar op kleine schaal aan. Of geef
een potje aan nieuwe Haarlemmers
die hier komen wonen.’’
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•i
Samenwerking
In het vorig jaar verschenen
boek ’Haarlem Natuurlijk’ van
bioloog Yorick Coolen staat een
hoofdstuk over het Haarlems
klokkenspel. Visser is met hem
een samenwerking aangegaan.
Haarlems klokkenspel is te
verkrijgen via de site van Yorick
Coolen, yorickcoolen.nl
Edwin Visser levert ook potjes
aan tuincentrum Nijssen in
Heemstede. Informatie:
haarlemsklokkenspel.nl 

❜❜’Wij zijn de
enige kwekers
van Haarlems
klokkenspel in

Nederland’

Haarlems klokkenspel is een uiterst zeldzaam voorjaarsplantje dat sporadisch
nog in de Haarlemmerhout is te vinden. Er is één kweker in Nederland die zich
toelegt op de productie ervan: Edwin Visser uit Heemstede. 


