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Damrak/ Beurs van Berlage 
Vanaf het Centraal Station begeleiden 
schalen met een subtiel mengsel van 
roze, geel en oranje tulpen je naar de 
Dam. Je ziet de goudgele tulp ‘Strong 
Gold’, roze ‘Lydia’, dubbele abrikoos met 
zalmkleurige ‘Foxy Foxtrot’, oranje ‘Pako’, 
zachtroze met gele ‘Passio Sweet’, roze 
met oranje ‘Pink Jimmy’, leliebloemige 
gele ‘Schiedam’, lichtroze ‘Synaeda 
Amor’ en oranje tulp ‘Orange Balloon’.

Dam 
Op de Dam verwelkomen schalen 
tulpen je met hetzelfde subtiel gekleurde 
mengsel: de goudgele tulp ‘Strong 
Gold’, roze ‘Lydia’, dubbele abrikoos met 
zalmkleurige ‘Foxy Foxtrot’, oranje ‘Pako’, 
zachtroze met gele ‘Passio Sweet’, roze 
met oranje ‘Pink Jimmy’, leliebloemige 
gele ‘Schiedam’, lichtroze ‘Synaeda 
Amor’ en oranje tulp ‘Orange Balloon’.

Rokin 
De subtiel gekleurde ‘loper’ met het 
mengsel van roze, geel en oranje tulpen 
wordt hier voortgezet: de goudgele tulp 
‘Strong Gold’, roze ‘Lydia’, dubbele 
abrikoos met zalmkleurige ‘Foxy Foxtrot’, 
oranje ‘Pako’, zachtroze met gele ‘Passio 
Sweet’, roze met oranje ‘Pink Jimmy’, 
leliebloemige gele ‘Schiedam’, lichtroze 
‘Synaeda Amor’ en oranje tulp ‘Orange 
Balloon’.

Munt 
Hier komen de schalen met hetzelfde 
mengsel nog een keer bij elkaar: de 
goudgele tulp ‘Strong Gold’, roze ‘Lydia’, 
dubbele abrikoos met zalmkleurige 
‘Foxy Foxtrot’, oranje ‘Pako’, zachtroze 
met gele ‘Passio Sweet’, roze met 
oranje ‘Pink Jimmy’, leliebloemige gele 
‘Schiedam’, lichtroze ‘Synaeda Amor’ en 
oranje tulp ‘Orange Balloon’.

Vijzelstraat  
Ook de onlangs fraai opgeknapte 
Vijzelstraat wordt gesierd met hetzelfde 
mengsel als de vorige locaties: schalen 
met een subtiel mengsel van roze, geel 
en oranje: goudgele tulp ‘Strong Gold’, 
roze ‘Lydia’, dubbele abrikoos met 
zalmkleurige ‘Foxy Foxtrot’, oranje ‘Pako’, 
zachtroze met gele ‘Passio Sweet’, roze 
met oranje ‘Pink Jimmy’, leliebloemige 
gele ‘Schiedam’, lichtroze ‘Synaeda 
Amor’ en oranje tulp ‘Orange Balloon’.

Weteringcircuit 
Hier zijn in de volle grond tulpen in ringen 
van kleuren geplant: de donkerpaarse 
‘Paul Scherer’, de paarse ‘Purple Prince’, 
de rode ‘Bastogne’, de oranje ‘Annie 
Schilder’, de gele ‘Yokohama’, de witte 
‘Update’, de lila ‘Candy Prince’ en de 
roze ‘Christmas Dream’.
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In de binnentuin van het museum is 
een uniek overzicht te zien van 100 
bijzondere tulpensoorten. Leverancier 
van Tulp Festival Amsterdam, Jeroen 
van den Hoek, koos hiervoor sprekende 
en gevarieerde vormen en kleuren 
van wereldwijd populaire soorten tot 
exclusieve, nieuwe, tulpen die onlangs op 
de markt kwamen. (Tuin is open tijdens 
de openingstijden van het museum.) Bij 
de poort staan twee kuipen met de tulp 
‘Avant ‘Garde’.

Nieuwe Keizersgracht 
Kuipen met de bloedrode tulp ‘Hetty’, 
aangeboden door de firma Compagnon, 
staan hier langs het water.

Jodenbreestraat 
In de Jodenbreestraat staan schalen met 
‘Amore’ een mengsel van roze met witte 
tulpen.

Roetersstraat/Nieuwe Achtergracht 
UVA 
Kijk om je heen in deze omgeving en vind 
schalen met rode tulpen: de dubbele 
‘Red Princess’, de parkiettulp ‘Rococo’ 
en de dieprood met paarse ‘Couleur 
Cardinal’. Schalen met gele tulpen: de 
dubbele ‘Nikon, goudgele ‘Strong Gold’ 
en de gefranjerde ‘Yellow Valery’. Schalen 
met oranje tulpen: ‘Pako’, zalmkleurige 
met gele ‘Freeman’ en dubbele ‘Orange 
Balloon’.

Wittenburgergracht 
De Wittenburgergracht maakt deel uit van 
de zogenaamde ‘Eilandenboulevard’, die 
de afgelopen jaren getransformeerd is tot 
een prettige ruime boulevard. Hier staan 
schalen met ‘Painters Choice’ een vrolijk 
mengsel gestreepte tulpen in geel, wit en 
roze.

NEMO Science Museum 
Bij de entree van het museum staan 
kuipen met de stevige gele ‘Strong 
Gold’, dubbele oranje gevlamde ‘Orange 
Princess’, rode ‘Unique de France’, 
paarse ‘Purple Lady’, roze ‘Lydia’, wit 
met roze ‘Sinfonie’, rode ‘Spryng Tide’ en 
‘Hennie van der Most’ rood met een gele 
rand. Op het dak staat een patroon van 
geel, oranje en rood: gele ‘Strong Gold’, 
oranje ‘Cadans’ en rode ‘Strong Love’.

 Doubletree by Hilton Amsterdam CS 

Kuipen met gemengde rode tulpen 
verwelkomen de gasten: de dubbele ‘Red 
Princess’, ‘Couleur Cardinal’ rood met 
paarse vleug en parkiettulp ‘Rococo’.

Piet Heinkade 
Hier staat een mengsel van rood 
met witte tulpen: rode ‘Strong 
Love’, gefranjerde witte‘Cambridge’, 
kastanjerode ‘Pallada’, rood met wit 
gefranjerde ‘New Santa’, ‘Vampire’ 
rood met witte rand en rode parkiettulp 
‘Seadov Parrot’.

De Ruijterkade Oost 
Ook langs deze kade staat staat het 
mengsel van rood met witte tulpen: 
rode ‘Strong Love’, gefranjerde witte 
‘Cambridge’, kastanjerode ‘Pallada’, 
rood met wit gefranjerde ‘New Santa’, 
‘Vampire’ rood met witte rand en rode 
parkiettulp ‘Seadov Parrot’.

Leidseplein / Kleine 
Gartmanplantsoen 
Voor het eerst vertegenwoordigd op het 
Tulp Festival: het prachtig vernieuwde 
Leidseplein, opgefleurd met schalen met 
het fraaie tulpenmengsel ‘Sun Fever’ in 
warm geel, oranje en rood. 
 
Koningsplein 
Hier staan schalen met het mengsel 
‘Fosteriana Beauties’, in wit, geel en roze.

Waldorf Astoria Amsterdam 

Langs de gevel combineert de dubbele 
roze ‘Angelique’ met de sierlijke roze met 
witte leliebloemige ‘Marilyn’ en de roze 
gefranjerde ‘Fancy Frills’. 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’. Omhoogkijkend zie je 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 ‘Quebec’ zien, een 
tulp in rood en wit. Achter de tuinbeelden 
staan zwartpaarse ‘Queen of Night’, 
donkerpaarse ‘Havran’, leliebloemige 
paarse ‘Purple Dream’, paarse ‘Kansas 
Proud’ en ‘Ballade’ een roze leliebloemige 
tulp met witte randjes. Aan het eind van 
de tuin bij de Rhododendrons zie je wit 
met roze ‘Infinity’, dubbele paarse ‘Blue 
Diamond’, paarse ‘Negrita’, leliebloemige 
wit met groene ‘Spring Green’ en 
donkerroze ‘Mariette’.

Museum Willet-Holthuysen 

In de tuin bloeien enkele, dubbele en 
geveerde tulpen, effen, gevlamde en 
gestreepte tulpen, enkele, dubbele 
en trosnarcissen, oranje en gele 
keizerskronen, blauwe druifjes en 
hyacinten. De bloeiperiode loopt van eind 
maart tot half mei. Maar dit jaar staan 
vooral de historische tulpen centraal: 
tulipa ‘Duc van Tol Red and Yellow’ (1595) 
is te zien, tulipa ‘Rem’s Favourite’ (1637), 
tulipa ‘Absalon’ (1780), tulipa acuminata 
(1813) en tulipa alba regalis (1895). De 
laatste twee tulpen dateren uit de tijd van 
het echtpaar Willet-Holthuysen.

Magere Brug 
Tijdens deze editie van Tulp Festival 
wordt hier weer een nieuwe combinatie 
gepresenteerd: het tulpenmengsel 
‘Royals’ bestaat uit uitbundig bloeiende 
gemengde oranje tulpen.

Amstel voor Hermitage Amsterdam 
Langs de gevel staan schalen met de 
oranje tulp ‘Hermitage’. Er tegenover op 
de steiger zie je schalen met de rood met 
gele tulp ‘Rambo’.

Hermitage Amsterdam  
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De Ruijterkade West 
De rij van rood met witte tulpen wordt 
hier voortgezet: rode ‘Strong Love’, 
witgefranjerde ‘Cambridge’, kastanjerode 
‘Pallada’, rood met wit gefranjerde ‘New 
Santa’, ‘Vampire’ rood met witte rand en 
rode parkiettulp ‘Seadov Parrot’. 
 
Westerdoksdijk 
Ook hier sieren de rood met witte 
tulpen de straat: rode ‘Strong Love’, 
witgefranjerde ‘Cambridge’, kastanjerode 
‘Pallada’, rood met wit gefranjerde ‘New 
Santa’, ‘Vampire’ rood met witte rand en 
rode parkiettulp ‘Seadov Parrot’.

Brug Haarlemmerstraat/Nieuwendijk 
Hier staan schalen met het mengsel ‘Foxy 
Foxes’ met dubbele roze en gele tulpen.

Haarlemmerplein 
Een bijzondere compositie op dit 
plein: schalen met een mengsel van 
verschillende roze tulpen met hier en 
daar een witte tulp met de veelzeggende 
naam: ‘Pinks and a touch of white’. 

Amsterdam Tulip Museum 

Manden met wisselende tulpen sieren de 
ingang van het museum.

Biz Unique  
Langs de route van Leliegracht, Oude 
Leliestraat, Torensluis, Torensteeg, 
Molsteeg en Gravenstraat staan kuipen 
met een combinatie van rozerode tulp 
‘Spryng’ en rozerood met wit gestreepte 
‘Spryng Break’.

Westermarkt 
Het is een mooie vaste waarde tijdens het 
Tulp Festival: de kuipen met witte tulpen, 
aangeboden door het Amsterdam Tulip 
Museum. We zien de ‘White Liberstar’ 
met gekrulde bloembladen, leliebloemige 
‘Ballade White’, semi-dubbele ‘White 
Exotic Emperor’ wit met groen en 
gefranjerde ‘Cambridge’.

Pulitzer Amsterdam 
In de verrassende binnentuin zijn rode 
tulpen beeldbepalend, waaronder: rode 
‘Johan Strauss’, roomkleurige ‘Turkish 
Delight’ eruit, knalrode ‘Viking’ en 
rozerode tulp ‘Fashion’.

Raadhuisstraat op de brug over het 
Singel  
Kuipen met een vrolijk mengsel van 
roze ‘Pretty Princess’, rode ‘Arjuna’ en 
‘Couleur Cardinal’ dieprood met paarse 
gloed zorgen hier voor een typisch 
Amsterdams tulpenplaatje.
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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?
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IJpromenade / Eye Filmmuseum

Op het wandelingetje langs de kade kom 
je deze tulpen tegen: ‘Unique de France’ 
rood en opvallend glanzend, ‘Foxy 
Foxtrot’ dubbel geel met oranje en perzik, 
‘Seadov Parrot’ oranje gevlamd, ‘Red 
Princess’ dubbel rood, ‘Purple Chrystal’ 
paars gefranjerd, ‘Rambo’ rood met geel,  
‘Lydia’ roze, ‘Flashback’ leliebloemig 
geel, ‘Pink Star’ dubbel roze, ‘Hennie 
van der Most’ rood met geel, ‘Purple 
Lady’ paars, ‘Passio Sweet’ zalmroze 
met geel, ‘Strong Love’ rood, ‘Carola’ 
hardroze, ‘Vampire’ rood met witte rand, 
‘Hermitage’ oranje, ‘Freeman’ dubbel 
geel/roze, ‘Strong Gold’ geel, ‘Syneada 
Amor’ roze met licht roze, ‘Orange 
Balloon’ dubbel oranje.

Buiksloterweg 
Kuipen tulpen verlevendigen de route 
verder Noordwaarts. Je ziet hier een 
mengsel van donkerrode ‘Strong Love’, 
kastanjerode ‘ Pallada’, wit gefranjerde 
‘Cambridge’, ‘New Santa’ rood met witte 
franje, rode parkiettulp ‘Seadov Parrot’ en 
‘Vampire’ rood met witte rand.

Van der Pekstraat 
In een lange rij staan hier kuipen met witte 
‘White Prince’, roze gevlamde ‘Pretty 
Princess’, oranje gevlamde ‘Arjuna’ en 
geel met rood gevlamde ‘Ravana’.

Mosveld 
Kuipen met een mengsel van paars, 
roze, geel en oranje tulpen fleuren het 
plein op. Je ziet hier de witte ‘Update’, 
roze gevlamde ‘Pretty Princess’, oranje 
gevlamde ‘Arjuna’ en geel met rood 
gevlamde ‘Ravana’. 

Stationsplein Noord 
Een tulpenwelkom voor de reiziger van 
kuipen met een mengsel van paarse 
‘Passionale’, rode parkiettulp ‘Seadov 
Parrot’, lichtroze ‘Lydia’ en oranje ‘Pako’.

Buikslotermeerplein/Warderschip 
Uitbundige kleuren op het plein met 
kuipen vol tulpen met een mengsel van 
gele ‘Yellow Sun’, dubbele geel/roze 
‘Freeman’, dubbele roze/witte ‘Foxtrot’, 
leliebloemige roze ‘Miss Elegance’, roze/
gele ‘Passio Sweet’ en roze ‘Carola’.

Buikslotermeerplein 
En nog een keer hetzelfde fraaie 
tulpenpalet: kuipen met een mengsel 
van gele ‘Yellow Sun’, dubbele geel/roze 
‘Freeman’, dubbele roze/witte ‘Foxtrot’, 
leliebloemige roze ‘Miss Elegance’, roze/
gele ‘Passio Sweet’ en roze ‘Carola’.
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Van Limburg Stirumplein 
Tulp Festival geeft kleur aan het plein 
met kuipen met een mengsel van 
paars gefranjerde ‘Purple Chrystal’, 
rode ‘Escape’, dubbele oranje ‘Orange 
Balloon’, rode ‘Strong Love’, dubbele 
abrikoos met zalmkleurige ‘Foxy Foxtrot’, 
roze ‘Gabriella’, hardroze ‘Lydia’,  
gefranjerde gele ‘Yellow Valery’. Zie je dat 
de kleur geel de boventoon voert?

Frederik Hendrik plantsoen 
Voorjaarskleur in het plantsoen dankzij 
kuipen met een vrolijk rood met geel 
mengsel tulpen van rode ‘Escape’, gele 
‘Strong Gold’, rood met gele ‘Hennie van 
der Most’ en geel met rozerode ‘Match’.

Bellamyplein 
In het ‘parkje’ staan kuipen met hetzelfde 
mengsel als bij 38, maar de nadruk ligt 
hier op de kleur roze. 
 
Kwakersplein 
Nog een pleintje met hetzelfde 
tulpenmengsel als bij 38. Zie je het 
verschil? Hier domineert de kleur oranje. 
 
Witte de Withplein 
Plein nummer vier met nogmaals 
hetzelfde mengel als bij 38. Nu met de 
nadruk op lichtgeel. 
 

Hoek Admiraal de Ruyterweg en 
Willem de Zwijgerlaan 
Idem 38. Met weer een accentverschil, 
hier voert rood de boventoon. 

Mercatorplein 
Tot slot nóg een laatste keer hetzelfde 
mengsel als bij 38. Hier viert de kleur 
paars de boventoon. 

Erasmuspark 
In de bloementuin staan kuipen met de 
schitterende tulp ‘Spryng Break’, roze 
met wit en geel gestreept.

Osdorpplein 
Langs de Sloterplas en door het 
winkelcentrum verspreid staan kuipen 
met een geraffineerd mengsel van roze 
‘Carola’, paars gefranjerde ‘Purple 
Chrystal’, lavendelroze ‘Rejoyce’, paarse 
‘Purple Lady’, geel gefranjerde ‘Yellow 
Valery’, rode glanzende ‘Unique de 
France’, gele ‘Strong Love’, dubbele 
oranje ‘Orange Balloon’, dubbele 
paarse ‘Canyon’, oranje ‘Pako’, rood 
met gele ‘Hennie van der Most’ en witte 
gefranjerde ‘Cambridge’.

WFC Amsterdam 
Het plein wordt verlevendigd met kuipen 
met een bont mengsel van gele ‘Strong 
Gold’, roze ‘Pink Ribbon’ rode glanzende 
‘Unique de France’ en paarse ‘Passio 
Glossy’.
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Rijksmuseum 
In de tuin aan de Museumpleinzijde bij de 
vleugelnoot zijn rood met wit gestreepte 
of gevlamde tulpen geplant. Te zien zijn 
onder andere de vroegbloeiende wit met 
rode ‘Icestick’, de donkerrode ‘Merlot’ 
en de dubbele wit met rode ‘Carnaval 
de Nice’. Aan de westzijde staan 
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 oranje parkiettulp 
‘Amazing Parrot’, ‘Gavota’ paars met 
geel, de bronskleurige ‘Cairo’ en de 
leliebloemige donkerrode ‘Purple Heart’.

Vijver Museumplein 

Helaas dit jaar een vijver zonder water. 
Maar gelukkig als altijd wél met tulpen: 
roze ‘Carola’, rode ‘Strong Love’, 
lavendelroze ‘Rejoyce’, ‘New Santa’ rood 
met witte franje, dubbele roze gefranjerde 
‘Queensland’, roze ‘Pink Ribbon’, rode 
‘Escape’ en witte ‘White Liberstar’ met 
gekrulde bloembladen.

Rond de vijver van het Museumplein 
Hier verzorgt Tulip Museum Amsterdam 
een fraaie rij van tulpensoorten. Met het 
Rijksmuseum in de rug zie je kuipen 
met: ‘Arjuna’ rood, ‘Spryng Sunrise’ 
zachtgeel met oranje rand, ’Louvre’ paars 
gefranjerd, ‘Match’ geel met rozerood, 
‘Pink Ribbon’ hardroze, ‘Passio Glossy’ 
paars, ‘Pink Star’ dubbel roze, ‘Ravana’ 
geel met rood gevlamd, ‘Yellow Valery’ 
geel gefranjerd, ‘Foxtrot’ dubbel roze 
met wit, ‘Rococo’ rode parkiet, ‘Spryng 
Break’ oranje geel en roze bloem, ‘Yellow 
Sun’ gele parkiettulp, ‘Canyon’ dubbel 
paars.

Museum Quarter 
In de Van Baerlestraat, Willemsparkweg, 
P.C. Hooftstraat, Hobbemastraat en 
Paulus Potterstraat staan kuipen met 
een fraai rood, paars en roze mengsel: 
rode ‘Escape’, rode parkiettulp ‘Seadov 
Parrot’, dubbele paarse ‘Canyon’, 
lilapaarse ‘Passio Glossy’, paarse 
‘Purple Rain’, roze met abrikooskleurige 
‘Rejoyce’, lilaroze ‘Synaeda Amor’, 
dubbele roze ‘Adore’, rozerode ‘Pink 
Ribbon’ en roze ‘Carola’.
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Vondelpark 
Hier is een patroon met acht verschillende 
tulpen geplant. Je vindt er de 
donkerpaarse ‘Paul Scherer’, de paarse 
‘Purple Prince’, de rode ‘Bastogne’, 
de oranje ‘Annie Schilder’, de gele 
‘Yokohama’, de witte ‘Update’, de lila 
‘Candy Prince’ en de roze ‘Christmas 
Dream’.

Apollolaan 
Voor het hotel in het gras aan de 
Apollolaan bloeien witte ‘Peace’ tulpen 
in de volle grond. Ze zijn een paar jaar 
geleden geplant toen Hilton Amsterdam 
deze ijzersterke tulp doopte. 

Hilton Amsterdam 

Voor de ingang van het hotel staan kuipen 
met ‘Spryng Sunrise’ een zachtgeel met 
roze tulp. In de tuin een overdaad aan de 
witte ‘Peace’ tulp.

Van de Boechorststraat/ Botanische 
tuin Zuidas 
Hier staan onder andere geplant de 
geel met witte ‘Sweetheart’, de oranje 
leliebloemige ‘Ballerina’, de leliebloemige 
‘Aladdin’ rood met een beetje geel, 
de gefranjerde witte met donkerrood 
gevlamde ‘Flaming Baltic’ en geel 
gefranjerde ‘Maja’.

Amsterdamse Bos 

Bij de ingang naar de Bosbaan staan 
kuipen met een geel en oranje mengsel: 
gele gefranjerde ‘Yellow Valery’, gele 
leliebloemige ‘Flashback’, dubbele 
oranje ‘Orange Balloon’ en dubbele 
geeloranje ‘Freeman’. 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 ‘Passio 
Glossy’ en donkerpaarse ‘Purple Lady’. 
Roze zijn: ‘Lydia’, ‘Rejoyce’ een subtiel 
lavendelroze, rozerode ‘Pink Ribbon’, 
hardroze ‘Carola’ en ‘Miss Elegance’ roze 
met een beetje wit.

Winkelcentrum Gelderlandplein 

Tulpen verwelkomen de bezoekers. In de 
kuipen bloeit een mengsel van paarse 
‘Passio Glossy’, donkerpaarse ‘Purple 
Lady’, geeloranje ‘Freeman’, gevarieerd 
roze‘Pink Star’, ‘Miss Elegance’ roze met 
een beetje wit en oranje ‘Pako’.
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Veemkade 
Langs de kade staan kuipen met een 
mengsel van rood, roze en paarse 
tulpen. Rode ‘Strong Love’, dubbele 
roze ‘Pink Star’, roze met witte ‘Claudia’, 
roze ‘Lydia’ en rode parkiettulp ‘Seadov 
Parrot’.

Braziliëpleintje 
Ook hier staat hetzelfde mengsel rode, 
roze en paarse tulpen als aan de kade: 
rode ‘Strong Love’, dubbele roze ‘Pink 
Star’, roze met witte ‘Claudia’, roze 
‘Lydia’ en rode parkiettulp ‘Seadov 
Parrot’.
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Anton de Komplein 
De kuipen met tulpen op het plein 
bevatten een vrolijk mengsel van oranje 
‘Pako’, gele ‘Strong Gold’, roze ‘Lydia’, 
rozerode ‘Pink Ribbon’, dubbele oranje 
‘Orange Balloon’, gele leliebloemige 
‘Flashback’, donkerpaarse ‘Purple Lady’ 
en licht paarse ‘Purple Chrystal’.

Klein Bijlmerplein 
Ook hier tijdens Tulp Festival blijmakende 
tulpen! In de kuipen een mengsel van 
pastelkleurige tulpen: ‘Foxy Foxtrot’ 
dubbel abrikoos met zalm, oranje ‘Pako’, 
lichtroze ‘Synaeda Amor’, lavendelroze 
‘Rejoyce’ en dubbele roze met witte 

‘Foxtrot’, roze ‘Carola’, zachtroze 
‘Passio Mystic’, oranjeroze ‘Pink Jimmy’, 
oranjegele ‘Passio Sweet’ en gele 
‘Bolroyal Honey’.

Groot Bijlmerplein 
En ook hier hetzelfde fleurige beeld van 
pastelkleurige tulpen: ‘Foxy Foxtrot’ 
dubbel abrikoos met zalm, oranje ‘Pako’, 
lichtroze ‘Synaeda Amor’, lavendelroze 
‘Rejoyce’ en dubbele roze met witte 
‘Foxtrot’, roze ‘Carola’, zachtroze 
‘Passio Mystic’, oranjeroze ‘Pink Jimmy’, 
oranjegele ‘Passio Sweet’ en gele 
’Bolroyal Honey’.
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