
1 2

z
Zuid pagina14

pagina 8Noord

Oost pagina 16

pagina 6Centrum

pagina 10West

Zuidoost pagina 16

TULP FESTIVAL
01 - 30 | 04 | 21

OVERZICHT LOCATIES



3 4

I N  T H E  H E A R T 
O F  T H E  C I T Y

O P E N  7  D A Y S  A  W E E K
www.kalverpassage.nl

ENTRANCES 

K A L V E R S T R A A T  -  S I N G E L  -  H E I L I G E W E G

SHOPPING — FASHION — FOOD
DRINKS — VIEW

KP_Adv_148x210.indd   1KP_Adv_148x210.indd   1 10/02/2020   17:1810/02/2020   17:18

Damrak 
Schalen met een subtiel mengsel van 
roze, geel en oranje: goudgele tulp 
‘Strong Gold’, leliebloemige roze ‘Pretty 
Love’, dubbele abrikoos met zalmkleurige 
‘Foxy Foxtrot’, gebronsd oranje ‘Cairo’, 
zacht rode ‘Cadans’, roze met oranje 
‘Pink Jimmy’, oranjeroze ‘Jimmy’, lelie-
bloemige gele ‘Schiedam’, lichtroze 
‘Synaeda Amor’ en oranjegele tulp 
‘Triple A’. 
 
Oudekerksplein 
Op dit eeuwenoude plein staan schalen 
gevuld met ‘Flaming Beauty’, gestreepte 
tulpen in wit, geel en roze. 
 
Dam  
Hier staan dezelfde tulpensoorten als op 
het Damrak. 
 
Rokin  
Hier staan dezelfde tulpensoorten als op 
het Damrak. 
 
Kalverpassage 
Wegens verbouwing vervalt deze locatie. 
De tulpen verhuizen naar winkelcentrum 
Gelderlandplein. 
 
Vijzelgracht 
Schalen met het fraaie mengsel ‘Painters 
Choice’ tulpen in geel, rood, roze en wit; 
en dubbel, leliebloemig, effen en gestreept.  

Frederiksplein 
Schalen met het zonnige tulpenmengsel 
‘Imperial Friends’ in oranje, gele en witte 
kleuren. 
 
Waldorf Astoria Amsterdam 

Langs de gevel combineert de dubbele 
roze ‘Foxtrot’ met de sierlijke roze met 
witte leliebloemige ‘Marilyn’ en de roze 
gefranjerde ‘Dallas’. Twee toeven van de 
spectaculaire ‘Ice Cream’, echt als een 
ijsje, staan op de hoeken. In het gras van 
de ovaal staat een pastelkleurig mengsel 
van grootbloemige tulpen ‘Big Ups’. Als 
u omhoog kijkt ziet u op het platte dak 
voor de bijenhuizen de gestreepte ‘Grand 
Perfection’ bloeien, aan de zijkanten van 
het dak een vrolijk mengsel van Triumph 
tulpen. De vier boomschijven laten 
‘Pinocchio’ zien, een tulp in rood en wit. 
Achter de tuinbeelden staan zwartpaarse 
‘Queen of Night’, donkerpaarse ‘Havran’, 
leliebloemige paarse ‘Purple Dream’ 
en roze met witte ‘Claudia’. Aan het 
eind van de tuin bij de Rhododendrons 
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vindt u gemengd dubbele paarse ‘Blue 
Diamond’, paarse ‘Negrita’, leliebloemige 
wit met groene ‘Green Star’ en 
donkerroze ‘Mariette’. 
 
Magere Brug 
Kuipen met het mengsel ‘Sun Fever’ dat 
met gloeiend oranje en rode tulpen bloeit. 
 
Amstel voor de Hermitage  
Schalen met de oranje tulp ‘Hermitage’. 
 
Hermitage ingang 
Nieuwe Keizersgracht  

Vijf eeuwen tulpen in 100 soorten is een 
tentoonstelling van maar liefst 100 kuipen 
met 100 soorten tulpen in de openbare 
ruimte achter het museum. Hermitage 
Amsterdam is de gastheer van deze 
expositie die wordt aangeboden door 
Tulp Festival Amsterdam samen met Van 
den Hoek Dutch Flowering Bulbs. Naast 
ultramoderne hybriden vindt u wilde 
tulpen die hun oorsprong vinden aan 
de voet van het Himalayagebergte. De 
import van enkele van deze wilde tulpen 
in de 16e eeuw heeft de basis gelegd van 
onze moderne tulpenindustrie. Hier wordt 
de unieke kans geboden om in één keer 
100 soorten tulpen te kunnen vergelijken. 
 
Nieuwe Keizersgracht 
Kuipen met de bloedrode tulp ‘Hetty’, 
aangeboden door de firma Compagnon, 
staan hier langs het water. 
 
Roetersstraat/Nieuwe Achtergracht 
UVA 
Op het terrein van de UVA staan schalen 
met rode tulpen: de dubbele ‘Red 
Princess’, de glanzend rode ‘Unique 

de France’, de parkiettulp ‘Seadov 
Parrot’, ‘Strong Love’ en de gefranjerde 
‘Calibra’. Schalen met gele tulpen: de 
dubbele ‘Nikon’, goudgele ‘Strong Gold’, 
de leliebloemige ‘Flashback’ en geel 
met rode ‘Ravana’. Schalen met oranje 
tulpen: ‘Pako’, oranjerode ‘Cadans’, 
‘Hermitage’, dubbele ‘Orange Princess’ 
en geurende ‘Cairo’. 
 
Brug Plantage Kerklaan 
Schalen met het mengsel ‘Orange 
Glow’ bestaande uit oranje, roze en 
geelgestreepte tulpen. 
 
Fietspad Meester Visserplein 
Schalen met het mengsel ‘Nude&Black’ 
van heel donkerpaars tot zachtroze tulpen 
gemengd. 
 
Lichtstraat Stadhuis 
Schalen met het mengsel ‘Daily News’ 
met paarse, rode en roze tulpen. 
 
Sint Anthoniebreesluis 
Bakken met het mengsel ‘Red and White 
Art’ met paarse, rode, witte en gestreept 
roze tulpen. 
 
NEMO Science Museum 

Bij de entree van het museum staan 
kuipen met de stevige gele ‘Yellow 
Flight’, dubbele oranje gevlamde ‘Orange 
Princess’, dubbele ‘Red Princess’, 
paarse gefranjerde ‘Purple Chrystal’, 
roze gevlamde ‘Pretty Princess’ en witte 
‘White Liberstar’.

Wittenburgerplein 
Schalen met het mengsel ‘Amore’ in wit 
en roze tinten bloeit hier. 

Haarlemmerplein 
Schalen met ‘Fosteriana Beauties’ een 
mengsel van geel met roze en witte 
Fosteriana tulpen - tulpen met een beetje 
groen in de bloem.
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IJpromenade /Eye Filmmuseum 
Langs de kade staan: 
‘Unique de France’ rood en opvallend  
 glanzend 
‘Flaming Agrass’ wit met gele vlam 
‘Spryng Break’ oranje, geel en 
 roze bloem 
‘Foxtrot’ dubbel roze met wit 
‘Seadov Parrot’ rode parkiet 
‘Arjuna’ oranje gevlamd 
‘New Santa’ rood met witte franje 
‘Queensland’ dubbel roze   
 gefranjerd 
‘Orange Princess’ dubbel oranje 
‘Blue Ribbon’ paars 
‘Red Princess’ dubbel rood 
‘Yellow Flight’ geel 
‘Exotic Emperor’ crèmewit met groen 
‘Pretty Princess’ roze gevlamd 
‘Mondial’ dubbel wit 
‘Purple Chrystal’ paars gefranjerd 
‘Pamplona’ dubbel roze 
‘Nikon’ dubbel geel 
‘Pleasure’ paars, roze met wit 
‘Sunset Tropical’ dubbel roze 
 
Buiksloterweg 
Kuipen met een mengsel van dubbele 
witte ‘Mondial’, ‘New Santa’ rood met 
witte franje en rood glanzende ‘Unique de 
France’. 
 
Van der Pekstraat 
In een lange rij staan kuipen met 
afwisselend paarse ‘Passionale’, roze 
gevlamde ‘Pretty Princess’, oranje ‘Jimmy’ 
en geel met rood gevlamde ‘Ravana’. 
 

Mosveld 
Kuipen met een mengsel van paars, roze, 
geel en oranje. U ziet de gefranjerde 
paarse ‘Purple Chrystal’, de licht roze 
‘Lydia’, de dubbele zachtgele ‘Nikon’, 
de oranje ‘Pako’ en de oranje met roze 
‘Salmon Jimmy’.  
 
Purmerplein 
Midden op het plein staan kuipen met 
een vrolijk mengsel van roze ‘Lydia’, 
zalmkleurige ‘Salmon Jimmy’, lilaroze 
‘Sunaeda Amor’, dubbele roze ‘Sunset 
Tropical’ en oranje met roze ‘Pink Jimmy’.

Plein Metro station Noord 
Kuipen met een mengsel van paarse 
‘Passionale’, rode parkiettulp ‘Seadov 
Parrot’, lichtroze ‘Lydia’ en oranje ‘Pako’. 
 
Plejadenplein  
Kuipen met een mengsel van roze 
gevlamde ‘Pretty Princess’, oranje 
‘Hermitage’, paarse ‘Blue Ribbon’ en 
witte ‘White Liberstar’. 
 
Winkelcentrum Molenwijk 
Kuipen met een mengsel van rode 
parkiettulp ‘Seadov Parrot’, lavendelroze 
gestreepte ‘Reyoce’, dubbele roze 
gefranjerde ‘Queensland’, dubbele rode 
‘Red Princess’ oranje ‘Hermitage’ en 
dubbele oranje ‘Orange Princess’.
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28. Bellamyplein 
In het ‘parkje’ staan kuipen met een 
mengsel van gele ‘Yellow Flight’, 
donkerrode ‘Strong Love’, roze ‘Pretty 
Princess’, zalmkleurige ‘Salmon Jimmy’, 
dubbele rode ‘Red Princess’ dubbele 
oranje ‘Orange Princess’, pruimkleurige 
‘Blue Ribbon’, paars gefranjerde 
‘Labrador’, paarse ‘Purple Lady’, 
leliebloemige rood met gele ‘Fire Wings’ 
en oranje licht geurende ‘Cairo’. 
 
Kwakersplein  
Kuipen met een mengsel van gele ‘Yellow 
Flight’, donkerrode ‘Strong Love’, roze 
‘Pretty Princess’, zalmkleurige ‘Salmon 
Jimmy’, dubbele rode ‘Red Princess’ 
dubbele oranje ‘Orange Princess’, 
pruimkleurige ‘Blue Ribbon’, paars 
gefranjerde ‘Labrador’, paarse ‘Purple 
Lady’, leliebloemige rood met gele ‘Fire 
Wings’ en oranje licht geurende ‘Cairo’. 
 
Witte de Withplein 
Hier ter afwisseling een ander mengsel 
dan op de andere pleinen in dit stadsdeel.  
Kuipen met pastelkleurige tulpen ‘Foxy 
Foxtrot’ dubbel abrikoos met zalm, 
oranje ‘Pako’, zachtroze ‘Synaeda Amor’, 
lavendelroze ‘Rejoyce’ en dubbele roze 
met witte ‘Foxtrot’. 
 

Hoek Admiraal de Ruyterweg en 
Willem de Zwijgerlaan  
Kuipen met een mengsel van gele ‘Yellow 
Flight’, donkerrode ‘Strong Love’, roze 
‘Pretty Princess’, zalmkleurige ‘Salmon 
Jimmy’, dubbele rode ‘Red Princess’ 
dubbele oranje ‘Orange Princess’, 
pruimkleurige ‘Blue Ribbon’, paars 
gefranjerde ‘Labrador’, paarse ‘Purple 
Lady’, leliebloemige rood met gele ‘Fire 
Wings’ en oranje licht geurende ‘Cairo’. 
 
Mercatorplein  
Kuipen met een mengsel van gele ‘Yellow 
Flight’, donkerrode ‘Strong Love’, roze 
‘Pretty Princess’, zalmkleurige ‘Salmon 
Jimmy’, dubbele rode ‘Red Princess’ 
dubbele oranje ‘Orange Princess’, 
pruimkleurige ‘Blue Ribbon’, paars 
gefranjerde ‘Labrador’, paarse ‘Purple 
Lady’, leliebloemige rood met gele ‘Fire 
Wings’ en oranje licht geurende ‘Cairo’.
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ZIN IN 
VOORJAAR?

GELDERLANDPLEIN.NL
COMFORTABEL SHOPPEN  • VEELZIJDIGE HORECA   • ELKE DAG OPEN  •  1,5 UUR GRATIS  PARKEREN

SHOP DE NIEUWE COLLECTIE

Tuin Rijksmuseum 
Aan de Museumpleinzijde zijn onder 
andere geplant de vroegbloeiende wit met 
rode ‘Icestick’, leliebloemige donkerrode 
‘Purple Heart’ en dubbele rode ‘Uncle 
Tom’. Aan de westzijde vroegbloeiende 
tulpen als ‘The First’ wit met opvallend 
geel hart, ‘Love Song’ rood met gele rand 
en wit met rode ‘Johan Strauss’. Aan de 
Stadhouderskade staan onder andere 
de parkiettulp ‘Green Wave’ roze met 
groen, lilablauwe ‘Bleu Aimable’, dubbele 
abrikooskleurige ‘La Belle Epoque’ en 
lelie-bloemige lavendelroze met gele 
‘Elegant Lady’. 
 
Vijver Museumplein 

In de vijver staan schalen met een 
mengsel van rood, roze en wit, als rozen 
die in de zon weerspiegelen in het water: 
dubbele rode ‘Red Princess’, rode ‘Strong 
Love’, ‘New Santa’ rood met witte franje, 
dubbele roze gefranjerde ‘Queensland’, 
leliebloemige roze ‘Pretty Love’, roze 
met oranje ‘Pink Jimmy’, roze met witte 
‘Pleasure’ en witte ‘White Liberstar’.  

Rond de vijver van het Museumplein 
Hier verzorgt het Amsterdam Tulip 
Museum een fraaie presentatie van 
tulpensoorten. Met het Rijksmuseum in 
de rug ziet u kuipen met: 
‘Unique de France’ glanzend rood  
‘Pretty Princess’ roze gevlamd 
‘White Liberstar’  wit 
‘Ravana’ geel met rood   
 gevlamd 
‘Purple Chrystal’ paars gefranjerd 
‘Foxtrot’ dubbel roze met wit 
‘American Dream’ van zachtgeel naar  
 rood verbloeiend 
‘Cairo’ gebronsd oranje 
‘Foxy Foxtrot’ dubbel abrikoos 
 met zalm 
‘Exotic Emperor’ crèmewit met groen 
‘Queensland’ dubbel roze   
 gefranjerd 
‘Spryng Break’ oranje geel en 
 roze bloem 
‘Fire Wings’ leliebloemig rood 
 met geel 
‘Red Princess’ dubbel rood 
 
Vondelpark 
Hier is een patroon met acht verschillende 
tulpen geplant. U ziet de paars met witte 
‘Flaming Prince’, de paarse ‘Negrita’, de 
roze ‘Colorado’, de roze met witte ‘Page 
Polka’, de witte ‘Galgary’, de gele ‘Strong 
Gold’, de oranje ‘Jimmy’, de rood met wit 
randje ‘Leen van der Mark’. 
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Apollolaan Hilton Amsterdam 

Voor het hotel staan kuipen met 
‘American Dream’ een tulp die van 
zachtgeel naar rood verbloeit. In de 
tuin een overdaad aan de door Hilton 
Amsterdam gedoopte witte ‘Peace’ tulp. 
 
Van de Boechorststraat/ Botanische 
tuin Zuidas 
Hier staan onder andere geplant de zacht-
gele ‘Sweetheart’, de roze gevlamde 
‘Flaming Purissima’, de roze met gele‘Tom 
Pouce’ en de roze met groene ‘Artist’.

Amsterdamse Bos - Bosbaan 

Bij de ingang naar de Bosbaan staan 
kuipen met een geel en wit mengsel: gele 
‘Strong Gold’, gefranjerde gele ‘Valery 
Gergiev’, geel met wit gevlamde ‘Flaming 
Agrass’ en witte ‘White Liberstar’. Voor 
de entree van de Boswinkel staan kuipen 
met de geel met rood gevlamde ‘Jakoba 
Mulder’ tulp. Jakoba Mulder was de 
ontwerpster van het Amsterdamse Bos. 
Aan de kop van de Bosbaan staan kuipen 
met paarse en roze tulpen gemengd. 
Paars zijn van donker naar lichter ‘Purple 
Lady’, ‘Passionale’, ‘Blue Ribbon’ en de 
gefranjerde ‘Purple Chrystal’. Roze zijn 
lichtroze ‘Synaeda Amor’, lavendelroze 
‘Rejoyce’ en leliebloemige ‘Pretty Love’. 
 

Winkelcentrum Gelderlandplein 

Kuipen met een mengsel van paars 
gefranjerde ‘Purple Chrystal’, 
donkerpaarse ‘Purple Lady’, paarsrode 
gefranjerde ‘Labrador’, paarse ‘Blue 
Ribbon’, leliebloemige roze ‘Pretty Love’, 
lavendelroze ‘Rejoyce’, roze ‘Carola’ en 
lichtroze ‘Lydia’. Rond het winkelcentrum 
staan ook: dubbele oranje tulp ‘Orange 
Princess’, oranje ‘Hermitage’, roze 
gevlamde ‘Pretty Princess’, dubbele 
roze gefranjerde ‘Queensland’, gebronsd 
oranje ‘Cairo’ en zachtroze tulp ‘Lydia’. 
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Boerhaaveplein 
Uit donatiegeld heeft Tulp Festival 1.000 
bollen gesponsord die door bewoners 
zijn geplant. U ziet ‘Couleur Cardinal’ 
rood met paarse zweem, ‘Flair’ oranje 

met geel, ‘Flaming Prince’ paars met wit 
gevlamd, ‘Pretty Princess’ roze gevlamd, 
oranje ‘Prinses Irene’ en rood met witte 
‘Carnaval de Rio’.
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Klein Bijlmerplein 
Kuipen met een mengsel van 
pastelkleurige tulpen: ‘Foxy Foxtrot’ 
dubbel abrikoos met zalm, oranje ‘Pako’, 
zachtroze ‘Synaeda Amor’, lavendelroze 
‘Rejoyce’ en dubbele roze met witte 
‘Foxtrot’. 
 

Groot Bijlmerplein 
Kuipen met een mengsel van 
pastelkleurige tulpen: ‘Foxy Foxtrot’ 
dubbel abrikoos met zalm, oranje ‘Pako’, 
lichtroze ‘Synaeda Amor’, lavendelroze 
‘Rejoyce’ en dubbele roze met witte 
‘Foxtrot’.

Veel plezier op uw tulpenroute!

Deel uw foto's van de tulpen op 
Facebook: tulpfestivalamsterdam en Instagram: @tulpfestival.
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WORLDWIDE DUTCH FLOWERING BULBS
FOR EXHIBITION, DECORATION & FESTIVAL

+316 54 95 46 57 •  BURGERBRUG •  NL •  FLOWERINGBULBS.NL
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Bloembollen
Vroeger kostten ze een fortuin, gelukkig zijn 
bloembollen nu voor iedereen betaalbaar. In het 
voorjaar zie je deze ondergrondse juweeltjes 
overal de grond uit piepen. “Leuk, dat wil ik 
ook!” is een vaak gegeven reactie. Maar gelijk 
wordt het enthousiasme de kop ingeduwd 
door opkomende vragen als “Wat is nu precies 
een bloembol?”, “Hoe plant je bloembollen?”, 
“Welke soorten moet ik planten?” en “Wanneer 
is de beste planttijd?” Gelukkig is bloembollen 
planten niet moeilijk en is er op elke vraag een 
antwoord. Bulb.com is het bloembollenplatform 
dat antwoord geeft op dit soort vragen.

Wat is een bloembol?
Een bloembol is het beste te omschrijven 
als een ondergrondse voorraadschuur én 
een bloemfabriek tegelijk. In de bloembol zit 
namelijk alles wat nodig is om te groeien en 
bloeien: de bloem, de bladeren en een voed-
selvoorraad. Met eigen ogen zien? Snij dan een 
bloembol doormidden.

Bloembollengeschiedenis
Bloembollen zijn producten van Hollandse bo-
dem. De bekendste bloembol is de tulp. Tulpen 
werden al tijdens de Middeleeuwen gekweekt 
en verhandeld in Turkije. In die tijd droegen de 
mannen daar een tulband. De naam tulp (in het 
Latijns Tulipa) betekent dan ook ‘de bloem die 
lijkt op een tulband’. Er schuilt dus een prachtig 
verhaal achter de koningin van de bloembollen.

Bloembollen planten
Omdat de bloem al in de bol aanwezig is, zijn er 
geen ‘groene vingers’ nodig om bloembollen te 
kunnen planten. In vier stappen is het gedaan, 
het lukt altijd! Voordat je het weet, lig je met je 
neus op de aarde om de eerste groene puntjes 
die zich boven de grond wagen te bewonderen. 
En dat is nog maar het begin van de verrassing.

Soorten bloembollen
De ene bloembol bloeit ieder jaar opnieuw en 
de andere niet. Bloembollen worden daarom 
onderverdeeld in drie verschillende soorten: 
eenjarige bloembollen, meerjarige bloembollen 
en verwilderingsbloembollen.

Verschil tussen voorjaarsbollen en
zomerbollen
Bloembollen zijn te verdelen in de twee grote 
groepen: voorjaarsbollen en zomerbollen. Voor-
jaarsbollen zijn bloembollen die in het voorjaar 
bloeien en in het najaar moeten worden ge-
plant. Zomerbollen moeten in het voorjaar wor-
den geplant om in de zomer te kunnen bloeien. 
Om het nog wat ingewikkelder te maken is er 
naast de voorjaars- en zomerbollen ook nog 
een kleine groep, de herfstbloeiers. Herfstbloei-
ende bloembollen moeten in juli worden geplant 
waarna ze in de herfst bloeien.

Wil je alles weten over bloembollen? 
Kijk dan op www.ibulb.org en ontdek deze 
ondergrondse juweeltjes.

Elk najaar doneert iBulb 30.000 tulpenbollen aan Tulp Festival Amsterdam.
Schoolkinderen en vrijwilligers planten de bollen in november aan de voet

van het Vondelmonument in het Vondelpark.

HOE GROEIEN TULPEN?


