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De Hortus Bulborum is een levend museum, 
dat een omvangrijke en unieke collectie historische ‘bloembollen’ in stand houdt. 

Bezoekers zijn welkom tussen begin april en half mei, 
als tulpen, narcissen, hyacinten, krokussen en Fritillaria’s bloeien. 

Daarna gaan ze ondergronds om krachten op te doen voor het volgende voorjaar. 
In de zomer worden de afgerijpte bollen gerooid en later 

als ‘droge bollen’ opnieuw geplant’; narcissen staan enkele jaren ‘vast’. 
De levenscyclus van bloembollen is een effectieve aanpassing 

aan extreme omstandigheden in de oorspronkelijke groeigebieden. 
Voor veel tulpen zijn dat bergachtige streken in het Midden Oosten en in Centraal Azië. 

De zomers zijn er heet en droog, de winters koud. 
Toen eind 16e eeuw de eerste bolgewassen in de Leidse hortus waren uitgeplant, 

bleken ze ook goed te kunnen groeien in een zeeklimaat. 
Op de geestgrond achter de Hollandse duinen maakte de bloembollenteelt een vliegende start 

en werd de Bollenstreek wereldwijd bekend.

Hortus Bulborum, Limmen (Nederland)
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B(l)oeiende historie, tulpen 
en meer…

Tekst en foto’s : Julia Voskuil

De Gouden Eeuw is een periode in de Nederlandse 
geschiedenis, waarin door handel op het Midden Oosten 
en Centraal Azië onbekende planten naar West Europa 
werden gebracht. De plantkundige Carolus Clusius speelde 
daarbij een belangrijke rol. Als prefect (directeur) van de 
nieuwe Hortus botanicus Leiden richtte hij in 1593 de 
tuin in met tal van exoten, waaronder tulpen. Hij liet ze 
versturen via zijn contacten in Wenen. De tulpen waren 
afkomstig uit Turkije, waar ze werden geteeld voor de 
paleistuinen van sultan Süleyman de Prachtlievende (1494-
1566). Hollandse kooplieden vergaapten zich zodanig 
aan de mysterieuze nieuwigheden, dat in 1636-1637 de 
Tulpengekte uitbrak, een windhandel die zijn weerga niet 
heeft gekend. Voor sommige tulpenbollen werd de prijs 
van een Amsterdams grachtenpand betaald. Speculeren is 
risicovol en ‘Tulpomanie’ bracht menig rijke aan de bedelstaf. 
Tulpensoorten die hierbij een rol speelden zijn nog steeds 

bloeiend en wel te bewonderen op de Hortus Bulborum in 
Limmen, waar een enorme collectie historische bloembollen 
wordt beheerd. Het dorp ligt boven de Bollenstreek, niet ver 
van de Keukenhof en de steden Alkmaar en Amsterdam. 
Elk najaar gaan er duizenden bollen de grond in, die niet 
meer commercieel worden geteeld. De collectie tulpen is het 
grootst, maar ook de collecties narcissen en hyacinten mogen 
er zijn. De levende collecties zijn in de loop van bijna 90 jaar 
opgebouwd en breiden zich nog steeds uit. Dit sortiment 
mag dan geen economische rol van betekenis meer spelen, 
als genenbank is het des te waardevoller. Veredelaars vinden 
hier materiaal voor kruisingen en tuinliefhebbers kunnen 
historische soorten bestellen. Wat te denken van een groepje 
‘Duc van Tol Red and Yellow’ in de tuin, een tulp uit 1595? 
Deze vroeg bloeiende, lage tulp kostte ten tijde van de 
roemruchte tulpenwindhandel een fortuin…

Eén van de tulpenveldjes, begin mei.
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Kersttulpjes
Als de Hortus Bulborum begin april open gaat, staan 
de krokussen in bloei, spoedig gevolgd door narcissen, 
hyacinten en vroege tulpen. In mei volgen de later bloeiende 
soorten, voornamelijk tulpen. Deze omvangrijke collectie 
is op basis van verwantschap opgedeeld in 19 groepen. 
Het is bijzonder om te kunnen grasduinen in deze levende 
historische schatkamer. Wetenswaardigheden over historie 
en eigenschappen staan vermeld op informatieborden bij de 
plantbedden, in het Nederlands en Engels. Met beukenhagen 
is een indeling gemaakt in diverse percelen. De vroegst 
bloeiende tulpen zijn te vinden bij Groep 1, de ‘duukjes’ 
(Duc van Tol). Het zijn de oudste tulpen en ze zijn er in 
tal van kleuren en kleurcombinaties. Behalve dat ze vroeg 
bloeien (half april) blijven ze ook laag, twee waardevolle 
eigenschappen voor kruisingswerk. ‘Red and Yellow’ (1595) 
is de oudste cultivar, maar ‘Rose’ (1700) en ‘Aurora’ (1700) 
hebben ook een eerbiedwaardige leeftijd. ‘Salmon’ (1914) en 
‘Primrose’(1921) zijn van recentere datum, evenals ‘Yellow’. 
Het bekende, rode kersttulpje ‘Brilliant Star’ behoort 
eveneens tot deze groep. Toen in de decembermaand nog 
weinig bloemen beschikbaar waren, was dit tulpje zeer in 
trek. Door een koudebehandeling zijn de bollen extra vroeg 
in bloei te trekken, al vereist dit ‘broeien’ veel ervaring en 
vakmanschap.
Ook in een andere vroeg bloeiende groep, Enkele Vroege 
tulpen, zijn beroemde historische vertegenwoordigers 
te vinden zoals ‘Keizerskroon’ (1750), geel met rood en 
voorkomend op historische schilderijen. Dubbele Vroege 
tulpen zijn al eeuwenlang geliefd en hebben mooie kleuren 
zoals ‘Queen of the Pinks’ en ‘Pompadour’. Veel effect geven 
zowel Dubbele Vroege als Dubbele Late (‘Nizza’), tulpen 
met een groot aantal bloemblaadjes. Wie in de bollentijd 
ook het Teylers Museum of het Frans Hals Museum bezoekt 
in het nabij gelegen Haarlem, kan zulke tulpen op zowel 
schilderijen zien als in levende lijve op de Hortus Bulborum.

Stuifmeel
Het initiatief voor de collectie werd begin vorige eeuw 
genomen door onderwijzer Pieter Boschman. Hij zag met 
lede ogen aan dat prachtige soorten steeds minder werden 
geteeld omdat het bollenvak koos voor efficiency en de 
hoogste opbrengsten. In 1924 begon hij bij zijn woonhuis 
naast de oude kerk in Limmen tulpen en narcissen te 
verzamelen. De verzameling groeiden snel en zijn tuin werd 
al gauw te klein. Korte tijd leidde de collectie een zwervend 
bestaan tot in 1928 firma Van ’t Hof & Blokker een perceel 
beschikbaar stelde. Hier vond het levende culturele erfgoed 
jarenlang onderdak. Intussen had de collectie ook waardering 
gekregen van wetenschappers en het bedrijfsleven. In 1992 
kon de tegenwoordige locatie langdurig worden gepacht 
van de hervormde kerk in Limmen, ruim 1,5 hectare. Dat 
maakt verdere groei mogelijk en de Hortus Bulborum is 
voorgoed terug op de plek waar het allemaal begon. Voor de 
nabij gelegen voormalige onderwijzerswoning zijn plannen 
om er een informatiecentrum over de bloembollenteelt in 
onder te brengen.  
Tijdens de weken van openstelling kunnen bezoekers niet 
alleen genieten van de veelkleurige veldjes, er bestaat ook 
een mogelijkheid om een bloembollenpakket voor de eigen 
tuin te bestellen. In de herbouwde bollenschuur is informatie 
beschikbaar en het is een gezellige ontvangstruimte. “We 
stellen ruim 20 verschillende pakketten samen”, zegt 
Max Nuyens, bestuurslid van de stichting en actief met 
voorlichting en pr. “In september begint de verzending, zodat 
de bollen tijdig geplant kunnen worden. Al in het vroege 
voorjaar moeten we inschatten welke soorten voldoende 
beschikbaar zullen zijn, maar dat is een kwestie van 
ervaring.” Aan ervaring geen gebrek, want bestuursleden 
en andere vrijwilligers komen merendeels uit het bollenvak, 
ze zijn gepensioneerd of hebben een bloembollenbedrijf. “In 
de bloeitijd lopen vakmensen niet alleen op de tuin om te 
genieten, maar bijvoorbeeld ook om bezoekers of relaties 
rond te leiden. Veredelaars onder hen kunnen stuifmeel 
verzamelen voor het maken van kruisingen. Veredeling 
is belangrijk voor innovatie in het bloembollenvak, maar 
vergt veel geduld. Voordat uit zaad een bloeibare tulpenbol 
is gegroeid, ben je al gauw 6 à 7 jaar verder. Dan is nog 
verder onderzoek nodig naar de eigenschappen van de 
geselecteerde zaailingen en moeten partijen worden 
opgekweekt. Veredeling vraagt een lange adem.”
 

1  Duc van Tol tulp ‘Red and Yellow’, de oudste van deze 
    groep (1595)
2  ‘Absalon’ behoort tot de Rembrandt groep en werd in de 
    17e eeuw hoog gewaardeerd vanwege de gevlamde  
    bloemen
3  ‘Pompadour’ heeft veel effect dankzij het grote aantal 
    bloemblaadjes (Dubbele Vroege)
4  ‘Nizza’ is een Dubbele Late tulp
5  Mooie kleurnuances bij Duc van Tol ‘Rose’
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Wie bloembollen met een historisch verhaal in de eigen tuin 
wil planten, heeft keus uit een groot aantal verschillende 
pakketten met tulpen, narcissen of een mix. De samenstelling 
wisselt per jaar en de pakketten kunnen tot half oktober 
worden besteld via de webshop, in het voorjaar ook op de tuin.

Tulpen. In de 17e eeuw waren rijke kooplieden vooral 
gecharmeerd van ‘gebroken’ tulpen zoals ‘Zomerschoon’, met 
roze-wit gevlamde bloemen. Ze behoren tot de Rembrandt 
groep, met voorbeelden zoals ‘Absalon’ (1780), ‘Mabel’ (1915) 
en ‘Princess Elisabeth’ (1). De bloemtekening is te danken aan 
een virusaantasting, maar dat was toen onbekend. Virus kan 
de planten verzwakken en is infectieus. Om die reden wordt de 
kleine partij Rembrandt tulpen op de Hortus Bulborum op een 
apart veldje geplant. 
In de tuin kunnen tulpen op een zonnige, droge plek vele 
jaren plezier geven zonder de bollen te rooien. Behalve de 
vroegbloeiende lage Duc van Tol tulpen (met 15 verschillende 
cultuurvormen!) zijn ook Enkele Vroege tulpen aantrekkelijk 
voor de tuin zoals ‘Keizerskroon’ (2), evenals de later bloeiende 
Viridiflora tulpen. Deze hebben groene strepen of vlammen 
aan de buitenkant van de bloemblaadjes, waardoor ze goed 
passen in borders. ‘Formosa’ (1926) en ‘Dancing Show’ (1969) 
hebben geel als hoofdkleur, maar er zijn ook andere kleuren. 
Combinaties met bijvoorbeeld varens of Hosta’s zijn heel mooi. 
Tulpen met gevlekte of gespikkelde bladeren hebben extra 
sierwaarde, te vinden bij de groepen Kaufmanniana (‘Golden 
Daylight’ ,1988) , Fosteriana (‘Humoresque’ e.a.) en Greigii 
(‘Petronella’ ,1982 en ‘Pinocchio’ ,1980). Ze blijven laag en 
komen jarenlang terug.  
Species tulpen staan dicht bij hun wilde voorouders. In de 
natuur zijn ze vaak enigszins variabel en dat is ook het geval 
met de in cultuur ontstane kruisingen, mutanten en selecties. 
Hortus Bulborum heeft ruim 60 Tulpen species in de collectie, 
waaronder Tulipa acuminata, Tulipa clusiana chrysantha 
‘Tubergen’s Gem’ en Tulipa turkestanica. 

Narcissen. In het wild komen narcissen voor in Zuid-Europa 
en Noord Afrika, waarvan in de 16e eeuw de eerste illustraties 
verschenen in kruidboeken. Trosnarcissen (Tazetta groep) 
met tot wel 20 geurende bloemen per steel waren toen 
favoriet en ze zijn nog steeds geliefd. Veel narcissen lenen zich 
voor verwildering in natuurlijke beplantingen en bloeien al 
vroeg (7, Hortus Bulborum, half april). Er worden 13 groepen 
onderscheiden, waarbij de vorm van de bloem een 

belangrijke rol speelt. Teelt en hybridisatie namen vooral in 
Engeland een grote vlucht. De bekende grootkronige narcis 
‘King Alfred’ (1890) is een voorbeeld, evenals de populaire 
Narcissus cyclamineus ‘Tête-à-Tête’. Van deze miniatuurnarcis 
wordt in Nederland maar liefst 650 hectare geteeld op een 
totaal areaal van 2000 hectare! Geurende narcissen zijn voor 
de tuin extra aantrekkelijk, te vinden bij de groepen Jonquilla 
(‘Finch’), Tazetta (‘Silver Chimes’) (5) en Poeticus (‘Firetail’)(4). In 
het pakket Geurende Bloembollen zijn er enkele opgenomen, 
evenals in de diverse Narcissen pakketten. 

Hyacinten. Vanuit Iran kwamen in 1562 de eerste hyacinten 
naar Padua en in 1612 bood de Haarlemse bollenkweker 
Emanuel Sweerts de eerste bollen aan. Hyacinten laten zich 
moeilijk telen en zijn een exclusief Nederlands cultuurproduct. 
De wilde vorm heeft blauwe, witte of paarse bloemen (‘nagels’) 
in kleine aantallen, met een heerlijke geur. In de loop der 
tijd kwam door veredeling een rijk kleurenpalet beschikbaar 
met grotere bloemtrossen (groep Enkele Hyacinten): diverse 
nuances blauw (‘Aïda’, 2004) (8) maar bijvoorbeeld ook 
zalmkleur (‘Gipsy Queen’, 1927) (9) en zachtgeel (‘Hestia’, 1983). 
Voor de tuin is vooral de hoofdgroep Meerbloemige hyacinten 
een aanrader (Hyacinthus orientalis, 1560), met mooie kleuren 
zoals de porseleinblauwe (‘Borah’, 1946), de roze (‘Rosette’) en 
de witte (‘Snowwhite’). Deze hyacinten hebben door de talrijke, 
lichte bloemtrossen een natuurlijke uitstraling en zijn goed 
weerbestendig. Ze lijken enigszins op zogenoemde Multiflora 
hyacinten (3 links onder), die hun meerbloemigheid te danken 
hebben aan ‘hollen’. Daarbij wordt de bolbodem ingesneden, 
wat een aantal kleine bollen oplevert met ijle bloemtrossen. 
Het areaal hyacinten is ruim 1100 hectare, met circa 40 
gangbare cultivars. 

Fritillaria. Keizerskroon wordt tot de Bijzondere bolgewassen 
gerekend. Het is zowel in verschijningsvorm als door de 
typische geur een opvallend bolgewas. De geelgerande 
Fritillaria imperialis ‘Aureomarginata’ (6) is al sinds 1665 in 
cultuur. Een mooie soort met purperen klokjes (Fritillaria 
persica) staat prachtig in een border. Bij gespecialiseerde 
bollenkwekers zijn nog andere soorten beperkt verkrijgbaar 
zoals Fritillaria pallidiflora (1875), thuis horend in China. De 
Hortus Bulborum heeft een aanzienlijke collectie. Enkele zijn 
opgenomen in een pakket, waaronder de aparte Fritillaria  
uva-vulpis (pakket 16, Bijzondere Bloembollen).

SCHATTEN VOOR DE TUIN
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BLOEMBOLLENTEELT IN NEDERLAND
De bloembollenteelt beperkt zich in Nederland niet meer 
tot de Bollenstreek. Het gebied is door de jaren heen in 
noordelijke richting opgeschoven en breidde zich ook uit naar 
andere delen van het land. Het totale areaal is ruim 23.000 
hectare, waarvan circa de helft voor tulpenteelt. De bollen 
worden ‘droog’ verkocht vanaf de nazomer en in bloei gebracht 
voor snijbloemenverkoop in winter en lente. 

Verzorging collectie
Na de bloeiperiode wordt de Hortus Bulborum gesloten, maar 
de rust is betrekkelijk. Vrijwilligers zorgen dat de bloemen 
worden gekopt, zodat geen energie naar zaadvorming gaat. 
De planten sterven bovengronds af en in de grond rijpen 
de bollen verder af. Om grond en bollen gezond te houden 
wordt op de locatie wisselteelt toegepast en braak liggende 
stukken worden met bijvoorbeeld Japanse haver ingezaaid 
om bodemaaltjes te bestrijden.
In de zomer komt de rooiploeg in actie. Omdat het bij de 
collectie om een groot aantal kleine partijen gaat die stuk 
voor stuk zorgvuldig op naam moeten worden gehouden, 
komt er veel handwerk aan te pas. Narcissen worden eens 
in de drie jaar gerooid en zijn ruim geplant om zich goed te 
ontwikkelen. Per partij gaan de bollen in gelabelde zakken, 
alleen al van tulpen circa 2700 verschillende! In de schuur 
van Proeftuin Zwaagdijk worden de gedroogde bollen 
gepeld, geteld en de gegevens geadministreerd. Soorten 
voor verkoop worden apart gehouden voor verzending 
vanaf begin september. Dan breekt langzamerhand ook 
de tijd weer aan om de enorme collectie bloembollen op 
regels (rijtjes) uit te planten, een combinatie van handwerk 
en machinaal werk. Bij elk partijtje komt een naambord en 
tenslotte wordt de grond afgedekt met een laag stro. Dan is 
het wachten tot het voorjaar gloort. 
Naast de grote drie – tulpen, narcissen en hyacinten – zijn 
ook enkele andere geslachten van voorjaarsbloeiende 
bloembollen in de collectie vertegenwoordigd zoals Crocus 
en keizerskroon (Fritillaria). Die vallen onder de groep 
‘Bijzondere bolgewassen’ (voorheen ‘bijgoedgewassen’ ). 
Bloembollen collectioneren is één, het in stand houden van 
zo’n rijke verzameling is twee. Alleen al het goed op naam 
houden van alle partijtjes vraagt veel administratie. Behalve 
circa 2.650 tulpen, behoren ook 950 verschillende narcissen 
tot de collectie, 120 verschillende krokussen en 120 hyacinten, 
alsmede 25 soorten en cultivars van keizerskroon (o.a. 
Fritillaria imperialis). Alle collecties groeien nog steeds, want 
de bloembollenschatkamer blijft op zoek naar historische 
aanwinsten.  o

BLOEMBOLLEN
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GOING WILD
Nederland mag dan wereldwijd bekend staan om zijn 
bloembollen, met tulpen aan kop, van oorsprong komen ze 
in de Lage Landen niet voor. Op Kreta groeien wilde soorten 
zoals Tulipa saxatilis en Tulipa creatica, maar de meeste kwamen 
vanuit Turkije naar West-Europa. Andere soorten reisden via de 
Zijderoute uit bergachtige streken van Centraal Azië, landen 
zoals Kazachstan, Tajikistan, Turkmenistan en Kirgizië naar het 
westen. Nog steeds worden bollenjagers aangetrokken door de 
onherbergzame streken waarin tulpen van nature voorkomen. 
Eric Breed (1964) geeft in zijn fotoboekje ‘Going Wild For Tulips’ 
een indruk van zo’n reis en de natuurlijke habitat van diverse 
voorouders van het sortiment dat in cultuur is ontstaan. In 
noordoost Afghanistan/Pakistan groeit bijvoorbeeld Tulipa 
clusiana tussen de wijnstokken. Tijdens het snoeien is de 
wijnboer zich totaal niet bewust van de mooie tulpjes aan (en 
onder…) zijn voeten. Kijk op www.tulippictures.eu en stel vast 
dat Tulpomanie nog springlevend is!

HORTUS BULBORUM
Zuidkerkenlaan 23A, NL-1906 AC Limmen
www.hortus-bulborum.nl
Open: Begin april – half mei (zie website)
• Max Nuyens - info en PR  +31 (0)653 400 265
• Anton Nijssen - verkoop historische bloembollen
(pakketten bestelbaar tot half oktober, samenstelling wisselt 
per jaar) +31 (0)612 321 921
verkoop@hortus-bulborum.nl

Meer bijzonder bloembollen bij:
• H.M. Meeuwissen, Voorhout - Bijzondere bolgewassen
  www.meeuwissenvoorhout.nl
• Peter C. Nijssen, Heemstede - Historische bollen
  https://nijssentuin.nl

1  Groep Fosteriana, tulpen met decoratieve tekening op het blad
2  Formosa, Viridiflora tulp met groen getekende bloemblaadjes
3  ‘Princess Elisabeth’, Rembrandt groep met sterk gevlamde bloemen
4  ‘Pinocchio’, met getekend blad (Greigii groep) 
5  Species tulp, Tulipa clusiana chysantha ‘Tubergen’s Gem’
6  Species tulp, Tulipa acuminata
7  Fosteriana tulp ‘Humoresque’, getekend blad
8  Fritillaria persica ‘Ivory Bells’, een mooie mutant uit de soort met 
    volle bloemaren
9  Fritillaira perscia, 90 cm hoog
10  Fritillaria pallidiflora, goed winterhard en laag (30-40 cm)

TULPEN NU…?
Het lijkt de seizoenen op zijn kop, tulpen in de herfsteditie! 
Maar zoals bekend is tuinieren vooruitzien. Voorjaarsbloeiende 
bol- en knolgewassen moeten in de herfst worden geplant en 
ze worden al vanaf september als ‘droge’ bollen verhandeld. 
De pakketten die de Hortus Bulborum heeft samengesteld, 
kunnen tot 15 oktober worden besteld. Een fleurige lentetuin 
begint dus nu! 


