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Uitkijktoren: Terra Forma

Houten bakken: Rik Blokdijk

Tulpenland opent inspirati
Tulpenland is zijn tweede seizoen ingegaan en het tulpenbeleefpark krijgt steevast positieve reacties van bezoekers. Dat is voor
de initiatiefnemers van Fluwel geen reden om relaxt achterover
te leunen. Op zoek naar een goede invulling voor een nog onontwikkeld deel van het park, kwamen zij uit bij inspiratietuinen. ‘Zo
willen we onze bezoekers inspireren om ook in hun eigen tuin
met bloembollen aan de slag te gaan.’
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l bij de opening van Tulpenland in juli
2012 was duidelijk dat het park nog
ruimte bood voor verdere ontwikkeling. “We vullen het stap voor stap in”, vertellen Jacqueline van der Veek en Jeroen van den
Hoek, beide mede-initiatiefnemer van het park.
“Tegenover de kas hadden we al ruimte gere-
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serveerd voor de inrichting van modeltuinen
die door middel van beukenhaagjes van elkaar
gescheiden zijn. In de aanloop naar dit seizoen
hebben we contact gezocht met een aantal tuinarchitecten en een paar kunstenaars die elk
de inrichting van een tuin voor hun rekening
zouden willen nemen. We hebben ze een duidelijke voorwaarde meegegeven: er moet een
relatie zijn met bloembollen. De bollen en de
grond hebben wij geleverd, de invulling mogen
ze zelf doen. Doel is wel dat bezoekers zo geïn-

spireerd raken door de bloembollen dat ze er
ook in hun eigen tuin mee aan de slag willen.”

BLOEMBOLLEN EN KUNST
Jacqueline en Jeroen benaderden tuinarchitecten en kunstenaars met elk hun eigen stijl.
Modeste Herwig en Jacqueline van der Kloet
kennen we onder andere van hun bijdragen
aan Keukenhof. Daarnaast is een tuin ingericht door Terra Forma uit Oude Niedorp,
door Rik Blokdijk uit Tuitjenhorn, Meneer
Vermeer Tuinen en Fluwel. Een van de tuinen is gereserveerd voor de kunstwerken van
Joan Lichtenbelt en de tuin van Styletrip uit
Noord-Scharwoude laat zien dat bloembollen met graffiti goed samen gaan. De graffiti is
niet gespoten op doeken, maar op de pallets
die voor de bloembollensector zo kenmerkend
zijn. Inspelend op het actuele duurzaamheidsthema, is ook een tuin gereserveerd voor de
expositie van een aantal zonnepanelen, aangeleverd door Wolters Kassenbouw. En als het
mooi weer is, kunnen bezoekers even uit de
modeltuinen stappen om plaats te nemen op
een van de ‘zonnestoelen’ van pallets, geschilderd in vrolijke kleuren.

Bolvorm: Jacqueline van der Kloet

Pallet stoelen: Jeroen van den Hoek

Houten bakken: Rik Blokdijk

etuinen
STIJLEN EN SFEREN
“Het leuke van werken met verschillende ontwerpers en kunstenaars is dat elke tuin zijn
eigen stijl en sfeer heeft, het loopt uiteen van
strakke lijnen tot ronde vormen.

‘Doel is wel dat bezoekers zo
geïnspireerd raken door de
bloembollen dat ze er ook in
hun eigen tuin mee aan de
slag willen’
De een kiest voor een relatie met het duinlandschap, de ander bedekt de bodem met lavakorrels. In de aanlegfase denk je nog: wat gaat
dit worden? Maar, zodra de bloembollen gaan
groeien en bloeien, zie je dat het effect geweldig is. Gelukkig ging in de dagen voor de ope-

Showtuin webshop Fluwel

ning de zon lekker schijnen, dus bij de opening
was er volop kleur te zien in de tuinen.” In de
tuin van Fluwel zijn bloembollen en groente
met elkaar gecombineerd. Naast het labyrint
met de modeltuinen heeft Fluwel ook nog een
showtuin aangelegd met alle soorten die het
bedrijf via de webshop verkoopt. “Uiteindelijk hopen we natuurlijk dat Tulpenland ertoe
bijdraagt dat bezoekers meer met bloembollen gaan doen. In de modeltuinen kunnen ze
ideeën opdoen, daarna kunnen ze in de showtuin bekijken welke soorten ze eventueel willen
bestellen.” Bij elke inspiratietuin staat een bordje met informatie over de tuin en de ontwerper,
inclusief een QR-code.

der dan alleen tulpen. Het park wordt steeds
completer.” Als dochter van een bollenkweker
voelt de VVV-directeur zich helemaal thuis in
het park. “Ik heb grote bewondering voor de
initiatiefnemers. Ze gaan hier te werk met een
enorm enthousiasme, een grote drive en veel
liefde voor het product. Dat vertaalt zich naar
een hoge kwaliteit. Mooi is ook dat Tulpenland
openstaat voor samenwerking met andere partijen die toeristen aantrekken, zoals de Broeker Veiling en Vlindorado. Samen zetten jullie
Noord-Holland-Noord op de kaart.”

OP DE KAART
Voor Tulpenland zijn de modeltuinen een
mooie aanvulling op het park. Daarmee wordt
het park alleen maar aantrekkelijker voor
bezoekers, en daar profiteert de toeristenbranche van. Daar is Marlies Groot, directeur van
VVV-regio Top van Holland, dan ook erg blij
mee, benadrukt zij in haar openingswoord.
“Naast leren en ontdekken, kun je je hier nu
ook laten inspireren. En inmiddels gaat het ver-

Resumé
Donderdag 2 mei opende Tulpenland
een uitbreiding van het park: een serie
inspiratietuinen waarin bloembollen de
hoofdrol spelen. De initiatiefnemers achter het park hopen hiermee bezoekers te
inspireren om ook in hun eigen tuin met
bloembollen aan de slag te gaan.

Pergola: groentetuin gecombineerd met bloembollen
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