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Voorwoord
De tulp is al meer dan vier eeuwen onlosmakelijk verboden met Nederland. Het is
een icoon van ons land en een schoolvoorbeeld van de Nederlandse handelsgeest. De
tulp trekt elk jaar meer dan een miljoen bezoekers naar de Keukenhof in een periode
van nog geen twee maanden en staat daarmee in ons land op eenzame hoogte als
toeristische attractie. Onze Olympische sporters trekken ten strijde met een tulp op
hun outfit en onze Majesteit heeft regelmatig tulpen bij zich als hij een bezoek aan
het buitenland brengt. Sinds Nicolaes Tulp, bekend van het schilderij van Rembrandt
over zijn anatomische les, zich al in het begin van de 17e eeuw vernoemde naar de
bloem, hebben vele mensen en bedrijven zijn voorbeeld gevolgd.
Ondertussen werken Nederlandse ondernemers er met hun medewerkers aan om de
productie van de tulpenbol te verbeteren. Er worden elk jaar steeds meer tulpenbollen geteeld, met steeds lagere milieubelasting en met steeds toenemende kwaliteit.
Als bloembollensector zijn we bijzonder trots dat we elk jaar ons Nederlandse icoon
weer beter en mooier maken. De ontwikkelingen in ons vak gaan hard en dat vraagt
veel van onze huidige en toekomstige ondernemers en werknemers. Het is van groot
belang om kennis vast te leggen en vooral ook te delen. Met dit boek willen we daar
invulling aan geven voor wat betreft de teelt van tulpen.
Stichting Bollenacademie is in 2016 gestart met het project Studiebol met financiering van Colland Arbeidsmarkt. In dit project wordt kennis vastgelegd en verspreid,
gericht op zowel werkenden als studenten. De teelt van tulpen, het boek dat u nu in
handen heeft, is daarvan een resultaat. Dit boek is de opvolger van De teelt van de tulpenbol en de pendant van het boek De broei van tulpen. Voor dit boek is veel nieuwe
informatie verzameld en zijn teksten herschreven, alles in een geheel vernieuwde
lay-out.
Veel mensen uit het vak hebben aan dit boek meegewerkt. Zonder anderen tekort te
willen doen wil ik daarvoor de volgende personen in het bijzonder bedanken: Pascal
Alkemade, Jan-Willem Apeldoorn en Josina Rustenburg (tulpentelers), John Huiberts
(biologische teler) en Engel Hopman (docent), voor hun kritische commentaar vanuit
het oogpunt van de huidige praktijk; Cor Conijn (teeltadviseur) voor zijn inhoudelijke
commentaar en aanvullingen; Marga Winnubst voor de redactie; Stan van Oers,
Marieke van Woensel en Piet Vlaming voor de begeleiding vanuit het project Studiebol; en natuurlijk auteur Theo de Geus voor zijn vlotte pen, grote kennis en niet
aflatende inzet voor het tulpenvak.
André Hoogendijk, voorzitter Stichting Bollenacademie
Hillegom, februari 2017
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1
De tulp in het plantensysteem
1.1

Inleiding

De bollenvelden en tentoonstellingen als de Lentetuin (in Breezand) en de Keukenhof
trekken jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland.

Figuur 1.1 Keukenhof te Lisse

De bekendste bloembol is de tulp. Het lijkt zo’n typisch Nederlands product, maar
toch is de tulp van oorsprong helemaal geen Nederlandse plant. Langs verschillende
wegen zijn tulpen in het laatste kwart van de 16 e eeuw onder andere via Turkije
vanuit Klein Azië in Nederland ingevoerd. Dat de bollenteelt juist in Nederland zo’n
succes is geworden, is te danken aan het zeeklimaat en de goede grond. Toch gaat het
allemaal niet vanzelf. Er moet worden geplant, verzorgd en geoogst. Afhankelijk van
de tulpenrassen (cultivars) past de teler zijn teeltwerkzaamheden aan. Door rekening
te houden met de rassen, kan hij de inzet van machines en menskracht over een
langere periode verdelen en optimaliseren. Een goede rassenkeuze is dus van groot
belang voor zowel de teelt als de afzet.
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De tulp wordt gebruikt voor de broeierij en voor de opplant in tuinen en parken. De
belangrijkste afzet is de broeierij, waarbij de tulp met behulp van temperatuur en
licht buiten de normale bloeiperiode in bloei gebracht wordt. Vooral in de wintermaanden zijn de supermarkten het belangrijkste verkoopkanaal. Naast de broeierij
van tulpen als snijbloem, wordt de tulp ook gebroeid op pot en zo verhandeld. In
Nederland is deze markt beperkt, maar in de USA kunnen tulpen op pot op meer
belangstelling rekenen. Daarnaast worden tulpen opgeplant in tuinen en parken
zoals de Keukenhof, de zogenaamde droogverkoop.
Dit boek beschrijft de teelttechnische aspecten van het telen van tulpen. Het eerste
hoofdstuk bevat algemene informatie over de geschiedenis, de bouw en het verloop
van de teelt van de tulp. Hoofdstuk 2 en 3 gaan over de teeltmaatregelen gedurende
het jaar. De volgende hoofdstukken behandelen de oogstwerkzaamheden, drogen en
bewaren. In hoofdstuk 6 komen teeltmaatregelen met effect op lange termijn aan
bod. In het zevende en laatste hoofdstuk gaat in op de economische aspecten van
de tulpenteelt. Bij een aantal onderwerpen wordt door middel van een icoon (
)
aangegeven dat er meer informatie beschikbaar is. Het icoon verwijst naar een internetadres. Achterin het boek zijn de details van der verwijzingen vermeld.

1.2

Genencentrum en familie

1.2.1 Genencentrum
Het oorspronkelijke herkomstgebied met de grootste variatie aan soorten wordt
genencentrum genoemd. Voor de tulp is dat Centraal-Azië (Tien Sjan, Pamir).

Figuur 1.2 Overzicht genencentra van de tulp

9

