Mensenmagneet
Nederland is voor de meeste toeristen molens, klompen en tulpen. Maar niet
alleen in ons land is de tulp immens populair. Wereldwijd zijn er tientallen
parken en festivals waar de tulp centraal staat. Tijdens de achtste World Tulip
Summit in Den Haag werd duidelijk hoe de tulp werkt als mensenmagneet.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas, Arie Dwarswaard
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oen Keukenhof een paar jaar open was, ontstonden
elders in Europa initiatieven die sterk leken op de
Lissese lentetuin. Kans of bedreiging? Het bestuur
wist het wel: een kans. Sterker nog: vanuit Keukenhof werd het initiatief genomen om in de Verenigde Staten
een soortgelijk park aan te leggen. Van de parken uit de
jaren vijftig is niets meer vernomen, maar wie anno 2019 de
wereldkaart bekijkt en ziet waar de tulp de hoofdrol speelt
in parken en op festivals, kan niet anders dan vaststellen dat
de tulp garantie voor succes is. Meer nog dan de roos of de
orchidee. Tijdens de tweejaarlijkse World Tulip Summit (zie
kader), dit jaar voor het eerst in bloembollenland Nederland,
werden de verhalen verteld van al die andere locaties. Elke
geschiedenis was anders: van een paar jaar oud tot negentig
jaar jong. En sommige verhalen roepen ook vragen op.

KLOMPENDANS
De oudste papieren voor een tulpenshow heeft Holland, Michigan, waar negentig jaar geleden de nazaten van Nederlandse
immigranten de bloem die ze van huis uit kenden, in de omgeving van Holland gingen aanplanten. De tulp past daar in het
in stand houden van het Nederlandse erfgoed, dat in hun ogen
bestaat uit de bekende drieslag tulpen, klompen en molens. Begin mei is er elk jaar een Tulip Festival dat negen dagen duurt.
Hoogtepunten zijn een historische optocht, optredens van
klompendansers in klederdracht en de bloeiende tulpenvelden
waar een uit Nederland overgeplaatste molen de blikvanger is.
Elk najaar gaan er vijf miljoen bollen de grond in. Behalve dat
de tulp past in het verre verleden van de huidige inwoners, is
het volgens directeur Gwen Auwerda van het Tulip Festival,
ook ‘the arrival of spring’.
Dat is de tulp op veel meer plaatsen, zoals in Longwood Gardens in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Deze tuinen zijn
jaarrond open en zijn onder meer bekend van de meer dan
tweehonderd fonteinen, die vooral ’s avonds met een lichtshow
een indrukwekkende aanblik bieden. Van eind maart tot begin
mei bloeit er een enorm scala aan voorjaarsbloeiers. Alleen al
langs de bijna driehonderd meter lange Flower Garden Walk
staan bijna 300.000 bollen, waarvan de meeste tulpen zijn.
Om succes te garanderen, moeten er wel bijzondere maatregelen worden genomen, zo legde Andrea Brunsendorf uit. De
aangeplante perken moeten in de periode dat de bollen boven
de grond komen, worden afgedekt met gaas waar stroom op
kan worden gezet. Gebeurt dat niet, dan zorgen herten en
eekhoorns voor een ravage.
Brunsendorf ging wat dieper in op de zorgen die de organisatie
heeft als het gaat om de voorjaarsbloeiende bollen. “We zien
dat het in het najaar warmer blijft en ook dat de winters minder koud zijn. Hoe gaat dat in de toekomst uitpakken voor de
tulp en andere bolgewassen?” Ook zaken als bodemweerbaarheid, vruchtwisseling en ziektecontrole worden steeds belangrijker in Longwood Gardens. De rol van de tulp blijft, zo stelt
ze. “The tulip is de queen of spring blooms.” Afgelopen jaar
stonden de bollen in een Mondriaanontwerp, komend voorjaar
ontmoeten de werken van Escher en impressionisten elkaar.

NIEUWE INITIATIEVEN
Opvallend in een aantal presentaties waren de nieuwe
initiatieven, waarin de tulp toch telkens weer de hoofdrol
speelt. Neem het Sint Petersburg Tulip Festival, dat plaatsvind
op Elagin Island, waar het Kirov Central Park ligt. Een park in
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Tuinmedewerker Daan Hendriks gaf aan de deelnemers
aan de World Tulip Summit
uitleg hoe Keukenhof zijn
bollen elk najaar plant.

World Tulip Summit
In 2002 vond de eerste World Tulip Plaats in Ottawa, Canada. Ruim
honderd jaar eerder werd de Great Tulip Conference of the Royal
National Tulip Society in Londen gehouden. De organisatie die in
2002 de World Tulip Summit organiseerde, wilde dat initiatief weer
nieuw leven inblazen. Sindsdien is er om de twee jaar een World
Tulip Summit geweest, dit jaar voor het eerst in Nederland. Lid
zijn parken en festivals waar de tulp centraal staat. Dit jaar kwamen 75 deelnemers van 40 tulpenparken en -festivals naar Den
Haag om te horen en te zien wat er allemaal in de wereld van de
tulp gaande is. Dinsdag 15 oktober vonden de presentaties plaats,
woensdag 16 oktober werd een bezoek gebracht aan Keukenhof,
enkele bedrijven en de Hortus botanicus in Leiden.

Engelse landschapsstijl met een paleis dat begin 19e eeuw is
gebouwd. In 2012 werden de eerste tulpen geplant, een jaar later gevolgd door een festival. Marina Berezhnaya van het Kirov
Park spreekt na zes jaar van een nieuwe traditie die is ontstaan.
“De eerste drie jaar lag de nadruk op de combinatie van het
park en de tulpen, sinds 2016 zijn we gaan combineren met
kunst en hebben we telkens een periode uit de kunstgeschiedenis genomen, zoals empire, barok of Art Nouveau. In 2020 staat
het Constructivisme centraal.” Jaarlijks trekt het festival zo’n
500.000 bezoekers, die 175.000 tulpen in 130 variëteiten te zien
krijgen. De totale oppervlakte aan tulpen bedraagt 4.000 m2.
Van een heel andere orde is Gardens by the Bay in Singapore,
dat in 2012 openging. Op drie locaties langs een rivier zijn
tuinen aangelegd. Ook zijn twee futuristische kassen gebouwd, die respectievelijk 45 en 65 meter hoog zijn en waar
het klimaat heel anders is dan buiten de kassen. Vaak is het in
Singapore warm en vochtig. In de kas is het rond de 24 graden
en een lagere luchtvochtigheid. Die omstandigheden lenen zich
prima voor een initiatief dat in 2013 voor het eerst plaatsvond:
Tulipmania. Hiervoor worden elk jaar al in Nederland voorgetrokken tulpen, hyacinten en narcissen per vliegtuig naar
Singapore gebracht, die in een elk jaar ander ontwerp worden
uitgeplant. De ene keer stond Van Gogh centraal, de andere
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keer de Turkse herkomst van de tulp, maar ook de typisch
Hollandse windmolen en grachten waren al een paar keer te
zien. Over belangstelling heeft Gardens by the Bay niet te klagen. Kwamen er het eerste jaar 140.000 bezoekers kijken naar
de tulpen, afgelopen jaar waren het er bijna 500.000. En dat in
drie weken tijd.
Ook in Nederland is ruimte voor nieuwe initiatieven, zo maakte Saskia Albrecht van het Tulip Festival Amsterdam duidelijk.
Haar droom is om in april Amsterdam te voorzien van 850.000
tulpen. Niet voor de toeristen, maar voor alle inwoners van de
stad zelf. In 2015 vond de eerste editie plaats. Afgelopen voorjaar waren er maar liefst 87 plekken waar potten en schalen
met tulpen stonden. Albrechts weet zich verzekerd van de inbreng vanuit de sector. Wat er ook in de stad staat en waar het
ook staat, het ziet er allemaal goed uit. Een gevarieerd, modern
sortiment tulpen duikt overal in de stad op. Niet alleen op het
Museumplein, maar ook in de tuin bij de Hermitage en op het
trapsgewijs aflopende dak van Nemo. En de Amsterdammers,
ze vinden het volgens Albrecht geweldig.

PERSOONLIJK
Blijft over de absolute topper als het gaat om de tulp en al
die andere voorjaarsbloeiers: de Keukenhof. Directeur Bart
Siemerink liet geen mooie plaatjes zien van het lentepark,
maar bood de aanwezigen een kijkje achter de schermen. Wat
maakt de Keukenhof nu tot een succes? Voor een belangrijk
deel komt dat volgens hem door de persoonlijke benadering
van de bezoekers. “Bij de ticketverkoop zitten mensen, aan de
poort staan mensen en in het park lopen medewerkers rond.
Al die mensen zorgen er met elkaar voor dat de waardering
door de bezoeker geen 8,0 maar een 9,0 is.” Siemerink maakte
daarbij wel duidelijk dat juist deze keuze ook voor de nodige
problemen zorgt. “We hebben in het seizoen 1.300 tijdelijk
medewerkers. Het wordt steeds lastiger voor ons om al die
vacatures te vervullen.” Ook de logistiek baart zorgen. Soms
duurt het lang voordat bezoekers het park in kunnen. “Ik
was een keer op Schiphol waar een lange rij mensen stond te
wachten op de Keukenhof-bus. De wachttijd was bijna twee
uur. Ik stelde voor aan een gezin om een andere keer te komen. Dat hoefde niet. Ze wilden gewoon naar Keukenhof en
die twee uur wachten vonden ze geen probleem.” De tulp is in
2019 meer dan ooit een mensenmagneet.
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