Tulpen brengen kleur
op grauwe dag
Op de derde zaterdag van januari wordt altijd de start van het tulpenseizoen
ingeluid. Dit keer vanwege de maatregelen geen pluktuin op de Dam. Het
alternatief was er niet minder om: een tulpenboot over de Amsterdamse
grachten en kwekers die met bakfietsen vol met tulpen voorbijgangers verrasten.
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas
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“O

m kwart voor vier waren
we los”, zegt Arjan Smit,
voorzitter van Tulpenpromotie Nederland (TPN).
De Nationale Tulpendag, zaterdag 15
januari in Amsterdam, bracht weer heel
veel blijde gezichten. “Ik had verschillende kippenvelmomentjes.” Het thema
‘Share Happiness’ was een schot in de
roos in deze tijden met beperkende
maatregelen. Kwekers deelden twee bossen tulpen uit en vroegen de ontvanger
ervan er eentje aan een ander te geven.
“Iedereen wist meteen ook iemand te
noemen voor wie die tweede dan zou
zijn. Dan deel je echt geluk.” De grijze,
koude dag in Amsterdam werd door de

kwekers urenlang opgefleurd.
Bij nader inzien pakte het alternatief
zelfs nog leuker uit dan aanvankelijk
gedacht, aldus Smit. Doordat kwekers
met de bakfiets rondreden, kregen zij
leuke en bijzondere interacties met voorbijgangers. Vanzelfsprekend zijn er een
stuk minder mensen bereikt dan bij een
pluktuin op de Dam, want die trekt altijd
zo rond de 10.000 mensen. Smit schat
in nu een zesde daarvan ‘live’ te hebben
bereikt. Maar uiteindelijk gaat het om de
totale media-exposure die het evenement
krijgt. “Dat gaat, in welke vorm dan ook,
de hele wereld over. We gaan het evalueren, maar ik heb al veel voorbij zien
komen op de socials.”

DE TULP VAN VEREDELAAR HOLLAND BOLROY MARKT

‘In 2025 kan ie op
de bloemenveiling staan’
“We hopen dat de ‘Andre 75’ in 2025 als gebroeide tulp op de markt komt”, zegt Joris van der Velden, directeur van veredelaar Holland Bolroy Markt uit Heiloo. De tulp ging tot nu toe door het
leven als nummer 99444-4, waarbij 99 staat voor het jaar waarin hij uit een kruising kwam. “Het
is een kruising van ‘Ile de France’ als moeder en ‘White Standard’ x ‘Monte Carlo’ als vader.” Het
is één van de soorten die HBM heeft gekocht uit de samenwerking met Ecotulips, een samenwerking in de tulpenveredeling samen met Wageningen UR om resistenties in tulpen te krijgen. De
tulp is echter niet resistent voor TBV. “Af en toe vinden we er een virusplant in. Daarom wordt hij
ook niet door Ecotulips in de markt gezet.”
‘Andre 75’ is een gele, dubbelbloemige pioentulp, waarvan HBM verwacht dat deze vooral voor
bloemisten interessant is. “In veilstadium heeft de tulp een mooie groene buitenkant en aan de
binnenkant is zij geel. Zo’n tulp zie je nog niet voor de klok. Uiteindelijk wordt zij helemaal geel.”
De bloem heeft een stevige lange steel, gemiddeld 45 cm. Ze opent makkelijk en heeft een doorsnede van 7 cm. “Het is een vroege tulp, die vanaf half januari kan bloeien in de broeierij.” HBM
verwacht dit najaar zo’n 50.000 bollen van de soort te oogsten. Het is niet zo’n heel grove groeier, maar hij geeft voldoende en goed plantgoed. Volgend jaar denkt Van der Velden op z’n vroegst
bollen aan een kweker te verkopen. In 2024 zou die er dan zo’n 3.500 kilo van kunnen oogsten en
daaruit komen naar verwachting zo’n 40.000 leverbare. “In 2025 kan ie dan op de bloemenveiling staan”, zegt Van der Velden optimistisch. De tulp is aangemeld voor inschrijving in het International Cultivar Register of Tulip Names.
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NATIONALE TULPENDAG IN HET KORT

11e editie • zaterdag 15 januari •
11.00 tot 16.00 uur • 4-7°C • 2.000
bossen tulpen • 4 soorten tulpen:
‘Denmark’, ‘First Class’, ‘Strong Gold’, ‘Charade’ •

André van Duin gaf een eigen draai aan de doop. Hij zette ‘zijn’ tulp in
het champagneglas. Rechts Arjan Smit, voorzitter van TPN.

DE DOPER | ANDRÉ VAN DUIN

‘Vuurwerk in je vaas’
André van Duin doopte onder veel belangstelling van de pers zijn tulp in
de Westerkerk. “Dat hij maar een lang leven beschoren is, net als mijzelf”.
Van Duin kent het klappen van de zweep bij een doop. In de jaren ‘70
doopte hij er al één tot de ‘André van Duin’-tulp. Die tulp verdween echter
weer snel van de markt. “Er kwam schimmel in”, zegt Van Duin en trekt
daarbij een wat vies gezicht. Nederlands grootste volkskomiek wordt
volgende maand 75, vandaar de naam. Van Duin en zijn management
kozen de tulp uit vier foto’s van tulpen die hij voorgelegd kreeg van TPN.
“De tulp is een van mijn favoriete bloemen”, vertelde Van Duin ter plekke aan de pers. Als hij bloemen koopt, zijn het tulpen. “De rest geeft
maar rotzooi in huis.” De vele boeketten die hij op zijn verjaardag krijgt,
brengt hij daarom linea recta naar het Homomonument. Bovendien kan
hij zoveel bloemen thuis niet kwijt. “Ik wil het ook niet. Het lijkt dan wel
een soort van aula.” Dat tulpen telkens wat water nodig hebben, vindt
hij niet erg. “Het zijn echte zuiplappen. Maar je krijgt er vuurwerk in je
vaas voor terug.” Bij de doop trok Van Duin even zijn eigen plan. Hij liet
een tulp in een vol glas met champagne zakken. Dat leverde veel klikkende camera’s van fotografen op. Daarna ging de champagne alsnog
over de vaas. “Ik hoop dat ze het lekker vonden”, grapte hij. Buiten de
kerkdeuren werd hij opgewacht door het dweilbandje De Wallenkraaiers,
dat - hoe kan het dan ook anders - ‘Tulpen uit Amsterdam’ speelde. Het
begeleidde Van Duin naar het Homomonument, waar hij een bos neerlegde. Vervolgens stapte hij op een kleurrijk versierde ‘tulpenboot’ en
zo’n half uurtje lang bood hij behendig via een schepnet bossen tulpen
aan aan voorbijgangers.

10.000 tulpen met
bol in 75 broeikratten •
7 tulpenbroeiers • 4 schepnetten • 5-10 kilometer
varend afgelegd met tulpenboot • 1.700
voorbijgangers bereikt met de tulpenboot •

4 bakfietsen • 10 km per bakfiets
afgelegd • 5.000 mensen bereikt met de bakfiets

DE KWEKERS

‘Heerlijk al die blije gezichten’
De kwekers Gerard Reus, Geert Laan, Anja Jansze, Bas Karsten,
Arjan Smit, Stef Ruiter en Joost Wesselman van TPN moesten flink
aanpoten tijdens de tulpendag. Ze maakten ’s ochtends, ergens in
Amsterdam Noord de boot klaar. Benedendeks werden de emmers
met tulpen gezet. Daarna voer de tulpenboot richting de Westerkerk en troffen ze André van Duin en pakten ze hun momenten
voor de aanwezige pers. Er was nog tijd om even met z’n allen te
swingen op liedjes van het dweilorkest, maar daarna moesten ze
letterlijk aan de bak en stapten op ouderwetse bakfietsen met
daarin de emmers met tulpen en de tulpentuintjes. “Dit valt wel
effe tegen”, aldus Geert Laan tijdens zijn eerste meters die dag.
Het was een en al heuveltje op, heuveltje af tussen de grachten.
“Je moet goed weten waar de rem zit”, aldus een lachende Joost
Wesselman die het overigens niet trof want zijn fiets had een lekke
band. Alle kwekers genoten volop van de reacties van de Amsterdammers. “Sorry, hier een bosje… nog een fijne dag”, zegt Stef
Ruiter en hij geeft ondertussen een bosje aan de bestuurder van
een PostNL busje die al eventjes staat te wachten en er vanwege alle commotie niet door kan. Bas Karsten reikt ondertussen
ook bossen uit. “Deze is gratis, maar dan de rest van het seizoen
wel tulpen kopen, he”, zegt hij gekscherend. De kwekers leggen
voorbijgangers uit dat ze de start van het tulpenseizoen vieren.
“Heerlijk al die blije gezichten die we door een bosje tulpen zien
verschijnen”, zegt Anja Jansze. “Juist op zo’n grauwe, grijze en koude dag als dit.” De kwekers trapten heel wat meters af omdat ze
telkens de ‘verse aanvoer’ moesten ophalen bij de ‘tulpenboot’.
Smit zei de dag na de Nationale Tulpendag respect te hebben voor
de rijders op de bakfiets: “Ik denk dat ze wel 5 kilometer hebben
gereden met een bakfiets die toch zo’n 100 kilo weegt. We hebben in ieder geval een sportief en goed gezond bestuur”, grapt hij.

De kwekers van TPN (links Joost Wesselman) reden op ouderwetse bakfietsen door
Amsterdam en deelden de tulpen uit.
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