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De foto’s in deze gids zijn van een eerder jaar, met mogelijk andere tulpensoorten dan 
genoemd worden. 
The photos in this guidebook are from previous years, so may be of different varieties 
than the ones named here.

Deze gids is een uitgave van Stichting Tulp Festival, een initiatief van Saskia Albrecht.
This guide is published by Stichting Tulp Festival, an initiative of Saskia Albrecht.

tulpfestival.com

Tulp Festival 2020

Voor het zesde achtereenvolgende jaar zet 
Tulp Festival de hoofdstad in april in bloei. 
Honderdduizenden tulpen geven kleur aan 
het vroege voorjaar in alle stadsdelen. Elk 
jaar komen we dichter bij ons doel: een tulp 
voor iedere Amsterdammer! Tulpen verle-
vendigen straten, pleinen, parken, tuinen 
van musea en hotels, winkelcentra, bruggen 
en stations. De schalen en kuipen met tulpen 
in de openbare ruimte en de tulpen in de 
volle grond zorgen vaak voor spontane in-
teractie tussen bewoners en bezoekers van 
de hoofdstad. Zo staat de tulp in Amsterdam 
anno 21e eeuw symbool voor verbinding. In 
totaal zijn er maar liefst 100 locaties. Naast 
een groot aantal vertrouwde plekken, zien 
we ook tulpen op nieuwe locaties, waaron-
der bij het Scheepvaartmuseum, Kattenbur-
gerplein, Haven IJburg, Metrostation Noord, 
Purmerplein en Plein 40-45.
 
Expositie 100 tulpensoorten
Een in het oog springende locatie is de bin-
nentuin van de Hermitage met een unieke 
expositie van 100 tulpensoorten, geschon-
ken door het Amsterdam Tulip Museum. 
Bijzonder fotogeniek zijn de bruggen met 
tulpen en de massa’s tulpen, zoals die in 
de tuin van het Rijksmuseum en het Waldorf 
Astoria hotel; aan de voet van Vondel in het 
Vondelpark; op de Apollolaan ter hoogte 
van het Hilton hotel; de bonte verzameling 
tulpen in Artis; in het Oosterpark en in het 
Nelson Mandelapark in Zuidoost. 
Een nieuwe tulp die voor het eerst te zien zal 
zijn, is de AFAS-tulp op de Arena Boulevard. 
Kortom, Tulp Festival nodigt uit tot een ont-
dekkingstocht in alle stadsdelen! Blader door 
deze gids voor inspiratie en om uw favoriete 
tulp op te sporen en ga ermee op stap, wan-
delend of fietsend, dwars door de stad. Kijk 
wel even op de website tulpfestival.com voor 
de actuele bloeilocaties. Veel plezier! 

Tulp Festival 2020

Tulp Festival Amsterdam blossoms once 
again in the capital. For the sixth consecu-
tive year hundreds of thousands of tulips will 
brighten the springtime streets of the city. 
Every year we get closer to our goal: ‘a tulip 
for every citizen of Amsterdam’. Colourful tu-
lip arrangements in tubs and scales will liven 
up streets and squares, gardens of hotels 
and musea, shopping malls, bridges and 
(train)stations. This way the tulip in Amster-
dam in the 21th century is a symbol of con-
nectivity. This year we will also see new lo-
cations, including het Scheepvaartmuseum, 
Kattenburgerplein, Harbour IJburg, Metro 
station Noord, Purmerplein and Plein 40-45. 

Exbibition 100 tulip variaties
A particularly eye catching display can be 
found at the Hermitage Museum, which will 
showcase an exhibition of 100 varieties of 
tulips, which was a gift from the Amsterdam 
Tulip Museum. 
Bridges, such as the Magere Brug, will pro-
vide exceptional locations for stunning pho-
tos. Notable other locations with masses of 
tulips, include: the gardens of the Rijksmu-
seum and hotel Waldorf Astoria Amsterdam; 
Vondelpark around the monument; Apollo-
laan in front of the Hilton hotel; Artis Zoo with 
an exciting collection of tulips; Oosterpark 
and the Nelson Mandela park in Zuidoost. 
Our tradition of unveiling a new tulip every 
year will this time be the AFAS Tulip on the 
Arena Boulevard. Tulp Festival brings the city 
together and invites visitors to take a journey 
of discovery, which brings new explorations 
with it every year. Browse through the pag-
es of this guidebook for inspiration, discover 
your favourite tulip, or take it with you as you 
stroll or cycle along the many tulip locations 
across the city. At tulpfestival.com we will 
have real-time updates of
when and where the
tulips are in flower.
Enjoy!Saskia Albrecht
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De natuur bepaalt wanneer de tulpen bloei-
en. Er zijn vroegbloeiers en laatbloeiers, 
wat betekent dat er de gehele periode op 
verschillende plekken bloeiende tulpen te 
zien zijn.

De meeste locaties zijn vrij toegankelijk, voor 
sommige museumtuinen is een toegangs-
kaart vereist. 

Nature decides when exactly the tulips will 
flower. There are early bloomers and late 
bloomers, which means that there are al-
ways tulips on display at different locations 
across the whole period of the festival.

Most locations are free to the public, how-
ever, for some of the museum gardens an 
entry fee may apply.

Deel uw geluksmomentje met de tulp op
de Tulp Festival social mediakanalen:
Instagram: @tulpfestival #tulpfestivalam-
sterdam #tulpfestivalamsterdam2020 
#Amsterdaminbloei
Facebook: @tulpfestivalamsterdam 

Share your moment of happiness with the tulip 
during the Tulp Festival on social media
channels:
Instagram: @tulpfestival #tulpfestivalamsterdam 
#tulpfestivalamsterdam2020 #Amsterdaminbloei
Facebook: @tulpfestivalamsterdam 
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Amsterdam en de tulp

Amsterdam en de tulp worden vaak in één 
adem genoemd. Ooit, in het begin van de 
17e eeuw brachten gezanten de bol mee uit 
de paleistuinen van Constantinopel. In korte 
tijd ontstaat in Amsterdam een stormachtige 
tulpenrage: bollen worden verkocht voordat 
ze de grond uit zijn. Even wordt er goed 
verdiend door de koopmannen, maar dan 
loopt het finaal uit de hand: in 1637 worden 
drie bollen verkocht ter waarde van een Am-
sterdams grachtenpand. De overheid grijpt 
in en de markt stort volledig in. Velen gaan 
bankroet, spotprenten steken de draak met 
de tulpenmanie, maar de tulp overleeft en 
blijft voor altijd verbonden met Amsterdam.

Tulp Festival 

Toch is de tulp de laatste decennia steeds 
meer uit het straatbeeld verdwenen en dat 
leidde in 2015 tot het Tulp Festival. Een 
nieuw particulier intitiatief om de tulp weer 
zichtbaar te maken in de hoofdstad, met als 
uiteindelijk doel voor iedere Amsterdammer 
een tulp te planten. Dat zijn ruim 880.000 tul-
pen, een droom die steeds dichterbij komt. 
Tijdens deze zesde editie zijn op 100 loca-
ties tulpen te bewonderen.

Zesde editie 

Een tulp voor iedere Amsterdammmer be-
tekent ook een tulp van iedere Amsterdam-
mer. Scholieren, bedrijven, organisaties en 
stadsdelen planten in het najaar bollen. Be-
woners worden aangemoedigd ook mee te 
doen en hun eigen buurt met tulpen op te 
fleuren, of tulpenbollen te doneren, onder 
het motto ‘ik plant een tulp voor jou en mij’. 
Zo draagt iedereen bij aan het elk jaar groei-
end aantal locaties met unieke presentaties 
van tulpen in het openbaar groen. 
Doe mee! tulpfestival.com/doneren
Plant een tulp voor een Amsterdammer.

Amsterdam and the tulip

Amsterdam and the tulip are often men-
tioned in one breath. One day, in the be-
ginning of the 17th century envoys took 
along the bulb from the palace gardens of 
Constantinople. In Amsterdam this soon re-
sulted in a stormy tulip mania: bulbs were 
sold before they even saw daylight. For a 
short while, the new rage was very lucrative, 
however, it soon got out of hand: in 1637 
three bulbs were sold at the price of one 
Amsterdam canal house. The government 
took action and in no time the market col-
lapsed completely. Numerous merchants 
went bankrupt, the tulip mania is ridiculed 
in cartoons, but, the tulip itself survived and 
will always be associated with Amsterdam. 

Tulp Festival

However, during the last few decades the 
tulip seems to have increasingly disap-
peared from our streets, a fact that result-
ed in the Tulp Festival. This festival aims to 
bring back the tulip in the city streets and 
eventually the goal is to plant one tulip for 
each citizen of Amsterdam. This amounts 
to 880.000 tulips. This sixth edition shows 
tulips on 100 locations. 
 
Sixth edition

A tulip for every Amsterdammer also means 
a tulip from every Amsterdammer. School 
children, businesses, organisations, and 
city districts all plant bulbs in the autumn. 
Residents are encouraged to do the same 
and liven up their own neighbourhood with 
tulips, or donate tulip bulbs, under the mot-
to: ‘I plant a tulip for you and me’. In this way 
everyone contributes to the ever-increasing 
number of locations and the unique pres-
entations of tulips in public spaces and parks  
Join us! tulpfestival.com/doneren
Plant a tulip for an Amsterdammer.

tulpfestival.com
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AMSTERDAM CENTRUM

Het hart van de stad en verder 

Door het hele centrum van de stad vind 
u kuipen en schalen met kleurige tulpen 
zowel op de drukke pleinen en straten 
als in de rustiger woonbuurten. Tulpen 
in het Centraal Station, op Damrak, 
Dam, Rokin en Vijzelgracht. Maar ook 
bloeien er tulpen op het Frederiksplein, 
het Kattenburgerplein en het Wittenbur-
gerplein. In de Kalverpassage en in het 
Stadhuis staan tulpen. Cirkel door het 
centrum en laat je verrassen door dui-
zenden bloeiende tulpen. 

Centraal Station
In de IJhal vindt u een veld van tulpen in 
wit, roze en paars, waaronder de witte 
dubbele ‘Mondial’ en ‘Calgary’ wit met 
vleugje geel, de roze ‘Carola’ en ‘Circuit’,  
en de paarse ‘Passionale’ en ‘Purple 
Lady’. Zie p. 51.

Damrak
Hier loopt een goudkleurig lint van scha-
len met de tulp ‘Strong Gold’. Zie p. 22.

Oudekerksplein
Op het eeuwenoude plein bloeit een 
vrolijke mix van gevlamde tulpen ‘Fla-
ming Beauty’ in geel met rood, roze, wit 
en oranje.

Oudezijds Voorburgwal
Voor het museum Ons’ Lieve Heer Op 
Solder staan kuipen met een kleurig-
mengsel. Zie p.23.
 
Dam
De gele tulp ‘Strong Gold’ gecombineerd 
met de fuchsiaroze ‘Barcelona’ sieren 
het Nationaal Monument. Zie p. 22.

The hart of town and beyond 

Through the center of Amsterdam you’ll 
find tubs and scales with colourful tu-
lips on the busy squares and along the 
crowded streets, as well as in the quiet-
er residential areas. You’ll come across 
tulips in the Central Station, on Damrak, 
Dam Square, Rokin and on the Vijzel-
gracht. But you also find blooming tulips 
on the Frederiksplein, the Kattenburger-
lein and the Wittenburgerplein or in the 
Kalverpassage and the Town Hall. Cir-
cle around in all directions and be sur-
prised by thousands of blooming tulips.

Central Station
In the IJhall you’ll find a field of tulips 
in white, pink and purple, such as the 
white ‘Mondial’ and ‘Calgary’ white with 
a touch of yellow, the pink ‘Carola’ and 
‘Circuit’, and the purple ‘Passionale’ and 
‘Purple Lady’. See p. 51.

Damrak
Here tulip ‘Strong Gold’ is blooming in 
scales placed as a golden ribbon. See 
p. 22.

Oudekerksplein
On this centuries-old square ‘Flaming 
Beauty’ a joyful mix of flaming tulips 
in yellow, red, pink, white and orange 
gives colour.
 
Oudezijds Voorburgwal
In front of the museum Ons’ Lieve Heer 
Op Solder you’ll find tubs with a colour-
ful mix. See p. 23.

Dam Square 
Plates with yellow tulip ‘Strong Gold’ 
combined with fuchsia pink ‘Barcelona’ 
adorn the national monument. See p. 22.
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Rokin
Schalen met een mengsel van de rode 
‘Strong Love’, de felroze ‘Pretty Love’, 
de dubbele geeloranje ‘Freeman’, geel 
met roze ‘Foxy Foxtrot’, zalmkleurige 
‘Ninja’ en ‘Salmon Jimmy’ en roze ‘Pink 
Jimmy’. Zie p. 22.

Kalverpassage
Bij alle ingangen staan kuipen met pas-
telkleurige tulpen waaronder lichtroze 
met gele ‘Pleasure’, oranje parkiettulp 
‘Irene Parrot’, roze gevlamde ‘Pretty  
Princess’ en geel met roze dubbele 
‘Freeman’. Zie p. 52.

Vijzelgracht
Op deze strook mooie bestrating is een 
fraaie mix van Triumph tulpen te zien in 
geel, rood, oranje en roze. 

Frederiksplein
Hier staan schalen met een gloeiend 
mengsel van oranje en gele tulpen, ‘Sun 
Fever’.

Magere Brug
‘Foxy Foxes’ een subtiel mengsel van 
zachtgele en roze dubbele tulpen siert 
de brug.

Amstel voor de Hermitage
Voor het gebouw staan schalen met de 
oranje tulp ‘Hermitage’, op de steiger 
staan schalen met ‘Dutch Masters’, een 
gele tulp met paarsrode franje. Heel bij-
zonder. Zie p. 18.

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

Roetersstraat/Nieuwe Achtergracht 
Op het terrein van de UVA staat een vro-
lijke combinatie van rode ‘Escape’, oran-
je ‘Pako’ en gele ‘Caractère’ in schalen.

Rokin
Scales with a mixture of the red ‘Strong 
Love’, the bright pink ‘Pretty Love’, the 
double yellow orange ‘Freeman’, yellow 
with pink ‘Foxy Foxtrot’, salmon colour-
ed ‘Ninja’ and ‘Salmon Jimmy’ and pink 
‘Pink Jimmy’. See p. 22.

Shopping mall Kalverpassage
At all entrances tubs are placed with 
pastel coloured tulips such as soft pink 
with yellow ‘Pleasure’, orange ‘Irene Par-
rot’, pink flamed ‘Pretty Princess’ and 
yellow with pink double tulip ‘Freeman’. 
See p. 52.

Vijzelgracht
On this nice pavement you can find a 
beautiful mix of Triumph tulips in yellow, 
red, orange and pink.

Frederiksplein
On the square plates are placed with 
‘Sun Fever’, a glowing blend of orange 
and yellow tulips.

Magere Brug
‘Foxy Foxes’ a subtle blend of soft yellow 
and pink double tulips marks the bridge.

Amstel in front of the Hermitage
In front of the building scales are placed 
with the orange tulip ‘Hermitage’, on the 
quay you can admire the spectacular tu-
lip ‘Dutch Masters’, yellow with a purple 
red fringe. See p. 18.

Nieuwe Keizersgracht
Tubs with the blood red tulip ‘Hetty’ of-
fered by Compagnon are placed along 
the canal.

Roetersstraat/ Nieuwe Achtergracht
On the campus of the University of Am-
sterdam you’ll see a joyful combination 
of red ‘Escape’, orange ‘Pako’ and yel-
low ‘Caractère’.
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Brug Plantage Kerklaan
‘Extravagant’ een roze met rood tulpen-
mengsel siert de brug. 

Plantage Middenlaan
In ARTIS zijn duizenden tulpen geplant, 
waarvan een deel ook zichbaar is van 
buiten het park. Bijvoorbeeld ter hoog-
te van het ARTIS-Aquarium ziet u onder 
andere tulp ‘Johan Strauss’ roze met wit, 
de bijna zwarte ‘Queen of Night’, ‘Atlan-
tis’ violet met zacht geel en de meerbloe-
mige witte ‘Clearwater’. Bij de Fazante-
rie de zachtgele ‘World Friendship’, de 
indrukwekkende hoge ‘Menton’ zalmro-
ze met gele rand en ‘Amazing Parrots,’ 
een prachtige roze-oranje parkiettulp. 

Meester Visserplein
Een spannende combinatie van donker-
paarse, roze en paars met gele tulpen 
vormt het mengsel ‘Mystery’, dat hier is 
te zien.

Lichtstraat Stadhuis
Een feestelijk mengsel ‘Amore’ van licht- 
en donkerroze met witte tulpen kleedt 
deze wandelgang aan.

Sint Anthoniebreesluis 
‘Painters Choice’ is een fraaie mix van 
zogenaamde “Rembrandt” tulpen, ge-
streepte tulpen in geel, rood en wit.

Kattenburgerplein
Tegenover het Scheepvaartmuseum 
(zie p. 24) staan op het pleintje kuipen 
met een mengsel van onder andere wit-
te ‘Agrass White’, rood met witte ‘Leen 
van der Mark’, wit met roze en rood 
gevlamde ‘Hemisphere’, zachtroze ‘Ga-
briella’ en oranje ‘Orange Juice’.
 
Wittenburgerplein
‘Elegant Lilies’ een mengsel van lelie-
bloemige tulpen in oranje, roze en wit 
bloeit hier.

Bridge Plantage Kerklaan
‘Extravagant’ a red with pink tulip mix 
decorates the bridge.

Plantage Middenlaan
Thousands of tulips have been planted in 
ARTIS, part of which is also visible from 
outside the park. For instance nearby 
the ARTIS-Aquarium you ‘ll see among 
others pink with white ‘Johan Strauss’, 
nearly black ‘Queen of Night’, violet with 
soft yellow ‘Atlantis’ and multi blooming 
white ‘Clearwater’. Near the Pheasantry 
you’ll see soft yellow ‘World Friendship’, 
impressive large salmon coloured ‘Men-
ton’, and ‘Amazing Parrots’ a beautiful 
pink with orange parrot tulip.

Meester Visserplein
An exciting combination of dark purple, 
pink and purple with yellow tulips forms 
the mix ‘Mystery’, is here on show.

Lightstreet Townhall
A festive mix ‘Amore’ with light and dark 
pink tulips combined with white tulips 
gives colour to this walkway.

Sint Anthoniebreesluis
‘Painters Choice’ is a beautiful mix of so 
called “Rembrandt” tulips, striped tulips 
in yellow, red and white.

Kattenburgerplein
Opposite the Scheepvaartmuseum (see 
p. 24) you can find tubs with a blend 
of white ‘Agrass White’, red with white 
‘Leen van der Mark’, white with pink 
and red flamed ‘Hemisphere’, light pink  
‘Gabriella’ and orange ‘Orange Juice’.

Wittenburgerplein
‘Elegant Lilies’ a blend with lily flower-
ing tulips in orange, pink and white is 
blooming here.
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Oosterdok
A beautiful mix ‘Daily News’ is formed by 
red, pink and purple tulips. 

Piet Heinkade opposite Mövenpick 
hotel and Passenger Terminal
You‘ll see a combination of all kinds of 
orange tulips: double ‘Orange Balloon’ 
and ‘Orange Princess’ , ‘Orange Juice’, 
parrot tulip ‘Irene Parrot’, and salmon 
coloured ‘Ninja’.

Ruijterkade Oost
Here you’ll find tubs with a beautiful 
blend of different red with white tulips: 
dark red ‘Strong Love’, bright red ‘Es-
cape’, parrot tulip ‘Seadov Parrot’, lily-
flowering red ‘Pretty Woman’, shiny red 
‘Unique de France’, dark red ‘Mascara’ 
and red with white fringed ‘Canasta’. 
White are: ‘Tibet’, ‘Silver Dollar’, fringed 
‘Smirnoff’ and double ‘Mondial’.

Ruijterkade West
The same red blend as number 23 
Ruijterkade Oost.

Westerdoksdijk
The same red blend as number 23 
Ruijterkade Oost.

Haarlemmerplein
The blend ‘Royal Princess’ gives here 
colour with purple, lilac and yellow tulips.

Westermarkt
Tubs offered by the Amsterdam Tulip 
Museum with white tulips: the double 
‘Mondial’, the fringed ‘Smirnoff’, ‘Tibet’ 
and ‘White Liberstar’ with curled flower 
leaves. See p. 30.
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Oosterdok
Een prachtig mengsel van rood, roze en 
paarse tulpen vormen samen het meng-
sel ‘Daily News’.

Piet Heinkade t/o Mövenpick en
Passenger Terminal
Oranje tulpen in allerlei variaties: dub-
bele  ‘Orange Balloon’ en ‘Orange Prin-
cess’, ‘Orange Juice’, papagaaietulp 
‘Irene Parrot’, en zalmkleurige ‘Ninja’.

Ruijterkade Oost
Hier staan kuipen met een prachtig 
mengsel van rode met witte tulpen: 
donkerrode ‘Strong Love’, helderrode 
‘Escape’, parkiettulp ‘Seadov Parrot’, 
leliebloemige rode ‘Pretty Woman’, glan-
zend rode ‘Unique de France’, donker-
rode ‘Mascara’ en rood met wit gefran-
jerde ‘Canasta’. Wit zijn ‘Tibet’, ‘Silver 
Dollar’, de gefranjerde ‘Smirnoff’ en de 
dubbele ‘Mondial’.

Ruijterkade West
Hetzelfde rode mengsel als bij nummer 
23 Ruijterkade Oost.

Westerdoksdijk
Hetzelfde rode mengsel als bij nummer 
23 Ruijterkade Oost.

Haarlemmerplein
Hier geeft het mengsel ‘Royal Princess’ 
met tulpen in paars, lila en geel, kleur.

Westermarkt
Kuipen aangeboden door het Amster-
dam Tulip Museum met witte tulpen: de 
dubbele ‘Mondial’, de gefranjerde ‘Smir-
noff’, ‘Tibet’ en ‘White Liberstar’ met ge-
krulde bloembladen. Zie p. 30.

24

25

26

27

23

24

25

27

26

14 14 2121



18 19

HERMITAGE AMSTERDAM AMSTEL 51

hermitage.nl 

A 10% discount at the Hermitage Café Restaurant 
upon presentation of the Tulp Festival guide

5 eeuwen tulpen in 100 soorten

In de binnentuin van de Hermitage is dit jaar 
iets heel bijzonders aan de hand: aange-
boden door het Amsterdam Tulip Museum 
staat hier een tentoonstelling van maar liefst 
100 kuipen met 100 soorten tulpen. Naast 
ultramoderne hybriden vindt u wilde tulpen 
die hun oorsprong vinden aan de voet van 
het Himalayagebergte. De import van en-
kele 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. Voor het gebouw staat  
de oranje tulp ‘Hermitage’ te stralen. Op  
de steiger in de Amstel staat de door de 
Hermitage gedoopte tulp ‘Dutch Masters’ 
een gele beauty met een rood randje. 

5 centuries of tulips in 100 varieties

This year you can admire something very 
special in the courtyard of the Hermitage: 
donated by the Amsterdam Tulip Museum 
an exhibition of 100 tubs with 100 varieties 
of tulips is set up. You’ll see unique mo-
dern hybrids side by side with original wild 
tulips that found their habitat in the foothills 
of the Himalaya. On the import of some of 
these original wild tulips in the 16th cen-
tury the Dutch tulip industry was founded. 
This gives the visitor a unique opportunity 
to meet 100 varieties of tulips in one view. 
In front of the building the orange tulip 
‘Hermitage’ is blooming. On the waterfront 
scales with the ‘Dutch Masters’ tulip bap-
tised by the Hermitage some years ago. 

10% korting bij Hermitage Café-restaurant 
op vertoon van de Tulp Festival gids 
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10.00 - 17.00 27 April

MUSEUM WILLET-HOLTHUYSEN HERENGRACHT 605

Een tulpententoonstelling

In de spectaculaire barokke Franse tuin 
van het grachtenhuis Museum Willet-Holt-
huysen vindt u een grote verscheidenheid 
aan historische tulpen, narcissen, keizers-
kronen, blauwe druifjes en hyacinten. De 
bloemen in deze tuin staan van eind maart 
tot de eerste helft van mei in bloei. De bollen 
worden daarna vervangen door zomerplan-
ten die in Paleis Het Loo zijn gekweekt. In 
de tuin vindt u de namen van de bollen.

A tulip exhibition

In the spectacular baroque French garden 
of the Willet-Holthuysen historical canal 
house museum, you will find a wide variety 
of historical tulips, daffodils, imperial fritil-
lary and grape hyacinths. The flowers in this 
garden are in bloom from the end of March 
until the first half of May. The bulbs are then 
replaced with summer plants which have 
been cultivated at Palace Het Loo. In the 
garden you will find the names of the bulbs.

willetholthuysen.nl

29

10.00 - 17.00
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WALDORF ASTORIA
 AMSTERDAM HERENGRACHT 542-556

waldorfastoria.com/amsterdam

11000 bloeiende tulpen

Langs de gevel combineert de beeldschone 
dubbele roze ‘Double Sugar’ 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 om-
hoog kijkt ziet u op het platte dak voor de bij-
enhuizen de gestreepte ‘Grand Perfection’  
bloeien, aan de zijkanten van het dak een 
vrolijk mengsel van Triumph tulpen. De vier 
boomschijven laten ‘Quebec’ zien, een meer- 
bloemige tulp in roze en zacht geel. Achter de 
tuinbeelden staan zilverpaarse ‘Pittsburgh’,  
donkerpaarse ‘Havran’, leliebloemige paar-
se ‘Purple Dream’ en roze met witte ‘Claudia’.  
Aan het eind van de tuin bij de Rhodo-
dendrons vindt u gemengd dubbele paarse 
‘Blue Diamond’, paarse ‘Negrita’, leliebloe-
mige wit met groene ‘Green Star’ en donker 
roze ‘Mariette’.
.

11000 blooming tulips

Along the façade a combination of the 
beautiful double pink ‘Double Sugar’ with 
the pink and white lily-like tulip ‘Marilyn’ 
and the pink fringed ‘Dallas’. Two tufts of 
the spectacular ‘Ice Cream’, really like an 
ice cream, are planted on the corners. In 
the grass of the oval you’ll see the pas-
tel coloured blend of large-flowered ‘Big 
Ups’. If you look up you’ll see on the flat 
roof in front of the bees homes the striped 
‘Grand Perfection’, and to the sides a mix of  
Triumph tulips. Around the trees ‘Quebec’  
a multi flowering tulip in pink and soft  
yellow. Behind the statues are planted silver 
purple ‘Pittsburgh’, dark purple ‘Havran’, lily- 
like ‘Purple Dream’ and pink with white 
‘Claudia’. At the end of the garden, next 
to the Rhododendrons, you’ll see a com-
bination of double purple ‘Blue Diamond’, 
purple ‘Negrita’, lily-like white with green 
‘Green Star’ and dark pink ‘Mariette’.
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MUSEUM VAN LOON KEIZERSGRACHT 672

museumvanloon.nl

Vorstelijke tulpen

Bij de voordeur wordt u verwelkomd met pot-
ten met de paarsbruin met gele ‘Gavota’, als 
verwijzing naar de kleuren van het wapen 
van Van Loon. In de tuin staan allerlei tul-
pen in potten. Op het bordes ziet u de oran-
je rood gevlamde ‘Fire Queen’, in de potten 
op de piedestals de oranje ‘Prinses Irene’. 
Aan de zijkant naast de beelden de paars 
en wit gevlamde ‘Rem’s Favourite’ en in de 
volle grond Tulipa bakeri ‘Lilac Wonder’ en 
dubbele ‘Queensland’, roze met witte franje. 
Bij de taxushagen de lila ‘Passionale’, in de 
taartpunten de zonnige ‘Orange Emperor’, 
in de zandstenen potten achterin de beeld-
schone ‘Russian Princess’ en op het bordes 
van het koetshuis de roze ‘Dynasty’.

Royal Tulips

At the frontdoor you’ll find pots with purple 
brown with yellow ‘Gavota’ as a reference 
to the coat of arms of the family Van Loon. 
In the garden you’ll find lots of tulips in 
pots. On the steps you‘ll see the orange 
red flamed ‘Fire Queen’, in the pots on the 
pedestals the orange ‘Prinses Irene’. To the 
sides the purple and white flamed ‘Rem’s 
Favourite’ and in full soil Tulipa bakeri  
‘Lilac Wonder’ and double ‘Queensland’, 
pink with white fringes. In front of the yew 
hedge the lilac ‘Passionale’, in the circle sun-
ny ‘Orange Emperor’, in the large sandstone 
pots the beautiful ‘Russian Princessr and on 
the steps of the coach house pink ‘Dynasty’.

 10.00 - 17.00 27 April
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Combine your visit to this beautiful tulip garden 
with an Afternoon Tea in the Peacock Alley, 
overlooking the tulips (Reservations required)

Combineer uw bezoek aan deze fraaie tulpentuin 
met een Afternoon Tea in de Peacock Alley, met 
uitzicht op de tulpen (Reserveren noodzakelijk)
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PALEISKWARTIER DAMRAK - ROKIN

Tulpen in het hart van de stad

In het hart van Amsterdam, in de  straten 
rond de Dam, kunt u méér dan 120 scha-
len met tulpen bewonderen. Op het Damrak 
verwelkomt een lint van goudgele ‘Strong 
Gold’ alle bezoekers. Op de Dam staat een 
mengsel van de goudgele ‘Strong Gold’ met 
de stevig roze ‘Barcelona’. En op het Rokin 
staat een vrolijk tulpenmengsel van rode 
‘Strong Love’, felroze ‘Pretty Love’, dubbele 
geel oranje ‘Freeman’, geel met roze ‘Foxy 
Foxtrot’, zalmkleurige ‘Ninja’ en ‘Salmon Jim-
my’, geel met roze ‘Foxy Foxtrot’, roze ‘Pink 
Jimmy’ en zalmkleurige ‘Ninja’ en ‘Salmon 
Jimmy’. De schalen worden aangeboden 
door de ondernemers en pandeigenaren in 
het grootste winkelgebied van Nederland, 
het Paleiskwartier. De tulpen symboliseren 
de unieke samenwerking tussen de straten 
in het centrum van Amsterdam: Damrak, 
Dam, Rokin, Kalverstraat en Nieuwendijk. 

Tulips in the heart of the city

In the heart of Amsterdam, along the streets 
around the Dam, you can marvel at more 
than 120 scales of tulips. On the Damrak the 
golden yellow ‘Strong Gold’ stands ready to 
welcome visitors. On the Dam itself, a mix-
ture of the yellow ‘Strong Gold’ and the dark 
pink ‘Barcelona’ can be found. And, on the 
Rokin, stands a merry mix of red ‘Strong 
Love’, bright pink ‘Pretty Love’, the double 
yellow orange ‘Freeman’, yellow with pink 
‘Foxy Foxtrot’, pink ‘Pink Jimmy’ and salmon 
coloured ‘Ninja’ and ‘Salmon Jimmy’.
The scales have been provided by entre-
preneurs and property owners from the 
largest shopping area in the Netherlands, 
the Palace Quarter. The tulips symbolise 
the unique partnership between the streets 
in the centre of Amsterdam: Damrak, Dam, 
Rokin, Kalverstraat and the Nieuwendijk. 
  

32
OUDEZIJDS VOORBURGWAL 38

Bloemen van betekenis

Verscholen in het hart van de Amsterdam-
se binnenstad bevindt zich een klein won-
der: Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. 
In de lente wordt het museum ingericht 
met bloemen. Met tulpen. U kunt hier op 
ontdekking gaan, in een zeldzaam goed 
bewaard grachtenhuis uit de 17de eeuw. 
Smalle gangen en trappen leiden naar his-
torisch ingerichte woonvertrekken, keukens 
en bedstedes, om te eindigen in wat letter-
lijk het hoogtepunt is van het museum: een 
volledig ingerichte katholieke kerk op zol-
der. In deze maanden worden alle tulpen 
en bloemen in de kunstwerken uitgelicht, 
worden er historische tulpenvazen uit het 
depot gehaald en wordt de symboliek van 
de tulp meegenomen in het verhaal van het 
museum. Tijdens het Tulp Festival neemt 
het museum u mee in dit verhaal. En om het 
prachtige Wallen gebied op te fleuren, wor-
den er aan de voorkant van het monument 
en het entreegebouw kuipen geplaatst met 
een mengsel van tulpen. U ziet de lila ‘Sy-
naeda Amor’ gemengd met donkerpaarse 
parkiettulp ‘Labrador’, roze ‘Carola’ en wit 
met geel gevlamde ‘Flaming Agrass’.

Flowers with meaning

Hidden in the heart of Amsterdam’s city 
center is a small miracle: Museum Ons’ 
Lieve Heer op Solder. In spring the museum 
is decorated with flowers. With tulips. Here 
you can set out to discover a rare well-pre-
served canal house from the 17th century. 
Narrow corridors and stairs lead to histori-
cally furnished living quarters, kitchens and 
bedsteads, ending in what is literally the 
highlight of the museum: a complete Catho-
lic church in the attic. During these months, 
all the tulips are highlighted in the works of 
art, historic tulip vases are imported from 
the depot and the symbolism of the tulip is 
included in the museum’s story. During the 
Tulp Festival the museum will take you into 
this journey. And to brighten up the beautiful 
Wallen area, tubs with a blend of tulips will 
be placed at the front of the monument and 
the entrance building. You ’ll see the lilac 
‘Synaeda Amor’ blended with the dark pur-
ple parrot tulip ‘Labrador’, pink ‘Carola’ and 
white with yellow flamed ‘Flaming Agrass’.
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MUSEUM
ONS’ LIEVE HEER OP SOLDER

paleiskwartier.nl opsolder.nl

ma t/m za | mon till sat
10.00 - 18.00

zondag | sunday
13.00 - 18.00

27 April

Experience an Amsterdam monument
from the 17th century

Beleef een Amsterdams monument
uit de 17e-eeuw
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HET SCHEEPVAARTMUSEUM KATTENBURGERPLEIN 1

Turkse tulpen

De ‘oer-Hollandse’ tulp komt eigenlijk uit de 
bergketens van Kazachstan. Via omwegen 
kwam hij in de prachtige paleistuinen van 
Constantinopel, waar hij bekend werd. Echt 
wereldberoemd werd de tulp nadat hij eind 
16e eeuw aan kwam in Nederland.

Bij de ingang staan kuipen met de witte 
‘White Triumphator’. Aan de achterkant van 
het gebouw op de steiger staat de pun-
tige gele ‘Flashback’, de gekke roze met 
groene ‘Virichic’, de rode ‘Pretty Woman’, 
de roze met witte ‘Claudia’, de dieprode 
‘Pieter de Leur’, de ‘White Triumphator’ en 
‘Muvota’ een spectaculaire paarsrode tulp 
met koperroze rand.

Turkish tulips

The ‘typically Dutch’ tulip actually comes 
from the mountain ranges of Kazakhstan. 
Via detours it reached the beautiful palace 
gardens of Constantinople, where it be-
came famous. The tulip became truly world 
famous after it arrived in the Netherlands at 
the end of the 16th century.

At the entrance there are tubs with ‘White 
Triumphator’. At the back of the building on 
the jetty is the pointed yellow ‘Flashback’, 
the curious pink with green ‘Virichic’, red 
‘Pretty Woman’, pink with white ‘Claudia’, 
deep red ‘Pieter de Leur’, ‘White Triumpha-
tor’ and ‘Muvota’ a spectacular purple-red 
tulip with a copper-pink rim.

hetscheepvaartmuseum.com
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9.00 - 17.00 27 April

NEMO SCIENCE MUSEUM OOSTERDOK 2

nemosciencemuseum.nl

Een dak vol tulpen 

Een veld vol bloeiende tulpen in wit met 
geel , oranje en rood, in verschillende com-
binaties, sieren het dakplein: wit zijn ‘Tibet’ 
en ‘Flaming Agrass’; geel zijn leliebloemi-
ge ‘Flash Back’, ‘Strong Gold’, gefranjerde 
‘Yellow Valary’ en dubbele ‘Senora’; oranje 
zijn ‘Pako’, dubbele geeloranje ‘Freeman’, 
‘Orange Balloon’ en oranje met roze ‘Jimmy’;  
rood zijn ‘Cadans’, bloedrode ’Unique de 
France’ en leliebloemige ‘Pretty Woman’, 
donkerrood ‘Mascara’ en ‘Strong Love’. Het 
dakplein is gratis toegankelijk. 
 

A roof abounding tulips

A field of blooming tulips in white with yel-
low, orange and red in different combina-
tions, adorn the rooftop: white are ‘Tibet’ 
and ‘Flaming Agrass’; yellow are lily-like 
‘Flash Back’, ‘Strong Gold’, fringed ‘Yellow 
Valary’ and double ‘Senora’; orange are 
‘Pako’, double yellow orange ‘Freeman’,  
‘Orange Balloon’ and orange with pink  
‘Jimmy’; red are ‘Cadans’, blood red ’Unique 
de France’, and lily-like ‘Pretty Woman’, 
dark red ‘Mascara’ and ‘Strong Love’. The 
rooftop square is freely accessible.

10.00 - 17.30 27 April
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DOUBLETREE BY HILTON 
AMSTERDAM CENTRAAL STATION OOSTERDOKSSTRAAT 4

Een kleurrijk warm welkom

In de maand april kunnen onze gasten bin-
nen en buiten genieten van dé bloem van 
Nederland, de kleurrijke tulp. Aan de voor-
kant van het hotel staan voor een extra warm 
welkom kuipen met een mengsel van rode 
tulpen: de dubbele ‘Red Princess’, parkiet-
tulp ‘Rococo’ en de paarsrode ‘Couleur  
Cardinal’.

Onze drive is om altijd iets bijzonders voor 
onze gasten te doen. Omdat Amsterdam 
van oudsher verbonden is met de legen-
darische tulp, tonen wij graag meer van de 
Nederlandse cultuur door middel van onze 
deelname aan het Tulp Festival. 

Gelegen in het hart van de historische stad 
verwelkomen wij business en leisure gas-
ten in de nabije omgeving van de bekende 
Amsterdamse winkelstraten en het cultureel 
erfgoed. Onze hotelkamers beschikken 
over ramen van vloer tot plafond met een 
prachtig uitzicht over het bruisende cen-
trum van Amsterdam en het IJ. 

A colorful warm welcome

In April, our guests can enjoy the typical 
Dutch flower, the colorful tulip. Tubs with tu-
lips are placed at the front of the hotel as an 
extra warm welcome. You’ll see a mix of red 
tulips: double ‘Red Princess’, parrot tulip ‘Ro-
coco’ and the purple red ‘Couleur Cardinal’.

For us, DoubleTree by Hilton Amsterdam 
Centraal Station, it is most important to cre-
ate a rewarding experience for our guests. 
The drive has always been to do something 
special. In this way, since Amsterdam is 
traditionally connected to the legendary  
tulip, we love to show our guests a little more 
of our Dutch culture by participating in the  
Tulip Festival. 

Situated in the heart of the historic city we, 
DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal 
Station, place business and leisure guests 
within reach of Amsterdam’s famous shop-
ping streets and cultural heritage sites. Our 
guest rooms boast floor-to-ceiling windows 
framing views of Amsterdam historic city 
center and the IJ River. 

amsterdam.doubletree.com

36
KEIZERSGRACHT 123

Een tulpenweelde en een bijzonder huis

Achter de onlangs gerestaureerde gevel 
van het 17e-eeuwse Huis met de Hoofden 
verbergt zich een tuin met meer dan 2000 
tulpen – deels gesponsord door het Amster-
dam Tulip Museum – met soorten zoals de 
oranjebruine geurende ‘Brown Sugar’, de 
wit met groene leliebloemige ‘Green Star’, 
de wit met rode dubbele ‘Carnaval de Nice’ 
en de roze met groene parkiettulp ‘Green 
Wave’. Toen in de 17e-eeuw de tulpenma-
nie uitbrak, waren vele bewoners van de net 
gebouwde grachtengordel even trots op 
hun tuinen als op hun huizen. En hoe meer 
tulpen, hoe mooier de tuin. 
Geniet op het terras van Museum Embassy 
of the Free Mind of neem een kijkje binnen en 
ontdek een onbekend stukje geschiedenis!

A wealth of tulips and a remarkable house

Behind the recently restored façade of the 
17th-century House with the Heads a gar-
den is waiting for you with more than 2,000 
tulips – partly sponsored by the Amsterdam 
Tulip Museum – with species like the or-
ange brown scented ‘Brown Sugar’, white 
with green lily like ‘Green Star’, white with 
red double ‘Carnaval de Nice’ and red with 
green parrot tulip ‘Green Wave’. At the time 
of the tulip mania, many residents of the 
newly built canal houses were as proud of 
their gardens as they were of their houses. 
The finest gardens boasted the most tulips. 
Come and enjoy the garden on the Embas-
sy of the Free Mind’s terrace or take a look 
inside this remarkable house!
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embassyofthefreemind.com

wo t/m za | wed till sat
10.00 - 17.00

MUSEUM
EMBASSY OF THE FREE MIND

€ 5 korting op de museumentree op
vertoon van de Tulp Festival gids

€ 5 discount on the entrance ticket upon
presentation of the Tulip Festival guide 
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Bloembollen
Vroeger kostten ze een fortuin, gelukkig zijn 
bloembollen nu voor iedereen betaalbaar. 
In het voorjaar zie je deze ondergrondse ju-
weeltjes overal de grond uit piepen. “Leuk, 
dat wil ik ook!” is een vaak gegeven reac-
tie. 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 ant-
woord. Bulb.com is het bloembollenplat-
form 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 
voedselvoorraad. Met eigen ogen zien? 
Snij dan een bloembol door midden.

Bloembollen geschiedenis
Bloembollen zijn producten van Hollandse 
bodem. 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 stap-
pen 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 gro-
te groepen: voorjaarsbollen en zomerbol-
len. Voorjaarsbollen zijn bloembollen die in 
het voorjaar bloeien en in het najaar moeten 
worden geplant. Zomerbollen moeten in het 
voorjaar worden geplant om in de zomer te 
kunnen bloeien. Om het nog wat ingewik-
kelder te maken is er naast de voorjaars- en 
zomerbollen ook nog een kleine groep, de 
herfstbloeiers. Herfstbloeiende bloembollen 
moeten in juli worden geplant waarna ze in 
de herfst bloeien.

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

HOE GROEIEN TULPEN?

Flower Bulbs
They used to cost a fortune. Fortunately, 
everyone can afford flower bulbs today. 
You see these beautiful flowers produced 
by their underground bulbs emerging in the 
spring. People often remark on them: “They 
are so pretty, I want some, too!” But their en-
thusiasm is often dampened by questions 
that arise. “What is a flower bulb, actually?” 
“How do you plant flower bulbs?” “What 
kinds should I plant?” “When is the best 
time to plant them?” they wonder. Fortunate-
ly, planting flower bulbs is not difficult, and 
each question has an answer. Bulb.com is 
the flower bulb platform that provides the 
answers to these kinds of questions.

What is a flower bulb?
A flower bulb can best be described as an 
underground storage shed and a flower fac-
tory all in one. This is because a flower bulb 
contains everything that the plant needs to 
grow and bloom: the flower, the leaves and 
a food supply. If you’d like to see for your-
self, slice a flower bulb in half from top to 
bottom.

The history of flower bulbs
Flower bulbs are cultivated in the Nether-
lands: products of the Dutch soil. The most 
well-known flower bulb is the tulip. Tulips 
were being cultivated and traded in Turkey 
as long ago as the Middle Ages. At that 
time, men there wore a turban, and this 
custom gave rise to the name given to this 
queen of the flower bulbs. The name ‘tu-
lip’ (in Latin: Tulipa) means ‘the flower that 
looks like a turban’. 

Planting flower bulbs
Because the flower is already tucked away 
inside the bulb, you don’t need green fingers 
to plant them. All it takes is five steps to guar-
antee success! Before you know it, you’ll be 
down on your knees admiring the first green 
leaf tips emerging from the soil. And that’s 
just the start of delightful things to come. 

Kinds of flower bulbs
Some flower bulbs will produce flowers 
every year while some will not. This is why 
flower bulbs are subdivided into various 
kinds: flower bulbs for annual plantings, 
flower bulbs for perennialised flowering, 
and flower bulbs for naturalised plantings.

The difference between spring bulbs 
and summer bulbs
Flower bulbs can also be classified into two 
large groups: spring bulbs and summer 
bulbs. Spring bulbs flower in the spring and 
have to be planted in the autumn. Summer 
bulbs have to be planted in the spring to 
flower in the summer. And to make things 
even a bit more complicated, in addition to 
the spring and summer bulbs, there is an-
other small group: the autumn bulbs. Autumn 
flowering bulbs have to be planted in July af-
ter which they will flower in the autumn.

For more information about flower bulbs, 
www.bulb.com

HOW DO TULIPS GROW ?
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Het verhaal van de tulp

Beleef de geschiedenis vanaf haar oor-
sprong in Centraal Azië tot het beroemde 
icoon van vandaag. Hebzucht, passie en 
wanhoop speelden een belangrijke rol. Van 
een ereplaats in de tuinen van de Sultans tot 
het object van speculatie in het 17e-eeuwse 
Nederland, de periode van de Tulpenmanie.
In de daaropvolgende eeuwen ontwikkelde 
de tulpenteelt zich tot een normale bedrijfs-
tak. Uw bezoek wordt afgesloten met een 
film waarin we u meenemen naar de bloem-
bollenvelden en op bezoek gaan bij een 
moderne kwekerij.

De winkel verbonden aan het museum is 
uniek in zijn soort: een bijzondere collectie 
bolgewassen in combinatie met leuke tulpen- 
souvenirs.
 

The story of the tulip

The history of the tulip from its origin in Cen-
tral Asia to the worldwide phenomenon it is 
today. Greed, desire, anguish, all played 
their part. From a place of honour in the gar-
dens of the Sultans, the tulip became the 
object of speculation in 17th century Hol-
land, the period of Tulipmania.
It was after this period that the tulip trade 
developed into a normal business. Your visit 
to the museum ends with a film which allows 
you a view of the Dutch tulip fields including 
a visit to a modern tulip farm.

The shop connected to the museum offers a 
unique selection of flowerbulbs in combina-
tion with an array of quality tulip souvenirs.

amsterdamtulipmuseum.com

Kom op bezoek! Alles over de tulp. 
Op 1 minuut van het Anne Frank Huis

Come pay us a visit! Learn all about the tulip. 
Only 1 minute from the Anne Frank House

10.00 - 18.00 27 April
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Tulpen en sculpturen

De Pulitzer tuinen zijn een verrassende 
groene oase in het hart van het hotel. Weg 
van de drukte van de stad is het een on-
verstoorbare plek om te ontspannen of 
te socializen te midden van weelderige 
planten en speelse sculpturen. Bewonder 
de 2000 tulpen in de binnentuin, zoals de 
lilaroze dubbele ‘Rosy Diamond’, de roze 
‘Christmas Dream’, de gele ‘Strong Gold’ en 
‘Conqueror’ en de witte ‘Albatros’ en ‘Dutch 
Mountain’. Geniet nog even na met uitzicht 
op de rustgevende tuinen; een juweel, ver-
borgen in de openbaarheid en een lommer-
rijke oase voor een pauze.  

Tulips and sculptures

The Pulitzer gardens occupy a surprising 
green oasis nestled at the center of the ho-
tel. Away from the hustle and bustle of the 
city, it is a tranquil hideaway to relax, work 
or socialize among seasonal plants and 
playful sculptures. Admire the more than 
2000 tulips like the double lilac pink ‘Rosy 
Diamond’, pink ‘Christmas Dream’, yellow 
‘Strong Gold’ and ‘Conqueror’ and the white 
‘Albatros’ and ‘Dutch Mountain’. Recharge 
afterwards with sights on the soothing 
gardens; a gem, hiding in plain sight and 
a leafy oasis of tranquility for anyone who 
needs to pause.

pulitzeramsterdam.com

39
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AMSTERDAM NOORD 

IJpromenade en verder 
Vanaf de pont krijgt u een kleurrijk wel-
kom op de IJpromenade en verder 
Noordinwaarts ziet u de warme gloed 
van tulpen in de Van der Pekbuurt. 
Nieuw in dit stadsdeel is tulpenpracht 
op het Purmerplein en reizigers met de 
metro kunnen opnieuw genieten van tul-
pen bij station Noord.

IJpromenade
Voor Eye staan 20 kuipen met verschil-
lende soorten tulpen:

Buiksloterweg ter hoogte van
Tolhuistuin
Hier is in het gras een kleurig mengsel 
geplant met de witte ‘Calgary’, de roze 
‘Christmas Dream’, de rode ‘Seadov’, de 
paarse ‘Passionale’, de donkerpaarse  
‘Ronaldo’, de lilaroze ‘Synaeda Amor’ en 
de sierlijke botanische tulpjes Tulipa ba-
keri ‘Lilac Wonder’ lila met geel hart en 
Tulipa clusiana ‘Cynthia’ roze met zacht 
geel.

IJpromenade and beyond
From the ferry you get a colorful wel-
come on the IJpromenade and further 
north inwards warm glowing tulips are 
on show in the Van der Pek neighour-
hood. The array of tulips at Purmerplein 
is new this year, wheras metro travellers 
once again can enjoy tulips at Noord 
station. 

IJpromenade
Along the shores of the IJ you‘ll find  
20 tubs with different kinds of tulips:

Buiksloterweg nearbyTolhuistuin
A colorful mixture has been planted in 
the grass, consisting of: white ‘Calgary’, 
pink ‘Christmas Dream’, red ‘Seadov’, 
purple ‘Passionale’, dark purple ‘Ronal-
do’, lilac pink ‘Synaeda Amor’ and the 
elegant botanical tulips Tulipa bakeri 
‘Lilac Wonder’ lilac with yellow hart and 
Tulipa clusiana ‘Cynthia’ pink with soft 
yellow.
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Park langs Buiksloterweg
Hier staat hetzelfde mengsel in het gras 
als bij nummer 41.

Van der Pekplein
Hetzelfde mengsel als bij nummer 41.
 
Van der Pekstraat
In een lange rij staan de geel met rode 
‘Ravana’, de oranje ‘Jimmy’, de roze 
‘Pink Jimmy’ en de paarse ‘Passionale’. 

Purmerplein
Midden op het plein staan kuipen met een 
vrolijk mengsel van rode ‘Cadans’, gele 
‘Strong Gold’, zalmoranje ‘Ninja’, hel-
der oranje ‘Pako’, leliebloemige oranje  
‘Ballerina’ en dubbele gele ‘Senora’.

Plein Metro station Noord 
Hier staan verspringend kuipen met de 
oranje tulp ‘Cadans’, de gele ‘Strong 
Gold’, de paarse ‘Blue Ribbon’ en de 
rode ‘Strong Love’.

Metrostation binnen
Kuipen met een geraffineerd mengsel 
van rood met paarse en witte tulpen: 
roodpaarse ‘Attila Graffiti’, paarse ‘Pas-
sionale’, rode leliebloemige ‘Pretty Wo-
man’, roze ‘Carola’, wit met gele ‘Flaming 
Agrass’ en paars met witte ‘Jackpot’.

Park along Buiksloterweg
The same blend has been planted in the 
grass as number 41.

Van der Peksplein
The same blend has been planted in the 
grass as number 41.

Van der Pekstraat
In a long row you’ll find yellow with red 
‘Ravana’, orange ‘Jimmy’, pink ‘Pink 
Jimmy’ and purple ‘Passionale’. 

Purmerplein
In the middle of the square tubs with a joy-
ful blend of tulips are to be admired: red 
‘Cadans’, yellow ‘Strong Gold’, salmon  
orange ‘Ninja’, bright orange ‘Pako’, lily-
flowering orange ‘Balllerina’ and double 
yellow ‘Senora’.

Square Metrostation Noord
Tubs with the orange tulip ‘Cadans’, the 
yellow ‘Strong Gold’, the purple ‘Blue 
Ribbon’ and the red ‘Strong Love’.

Metro station inside
Tubs with a refined blend of red with 
purple, pink and white tulips: red purple 
‘Attila Graffiti’, purple ‘Passionale’, red 
lily flowering ‘Pretty Woman’, pink ‘Car-
ola’, white with yellow ‘Flaming Agrass’ 
and purple with white ‘Jackpot’.
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‘Ravana’ geel met rode vlam yellow with red flame
‘Circuit’ roze pink
‘Attila Graffity’ paars purple
‘Orange Princees’ oranje dubbel orange double 
‘Seadov Parrot’ donkerrood parkiet dark red parrot
‘Pleasure’ roze met wit pink with white
‘Irene Parrot’ oranje gevlamd parkiet orange flamed parrot
‘Cadans’ helder rood bright red
‘Pink Ribbon’ roze pink
‘Cape Town’ geel met rode rand yellow with red rim
‘Saigon Double’ paars dubbel purple double
‘Smirnoff’ wit gefranjerd white fringed
‘Pretty Love’ roze gevlamd pink flamed
‘Rococo’ rode parkiet red parrot
‘Flashback’ geel leliebloemig yellow lilyflowering
‘Foxtrot’ roze dubbel pink double
‘Flaming Agrass’ wit met gele vlam white with yellow flame
‘Shell’ rood met geel dubbel red with yellow double
‘Queensland’ roze met witte franje pink with white fringe
‘Jackpot’ paars met witte rand purple with white rim
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EYE FILMMUSEUM IJPROMENADE 1

eyefilm.nl

di t/m zo | Tue till Sun
10.00 - 19.00

27 April

Visit the exhibition Chantal Akerman – Passages 
(21st March – 31st May 2020), and the permanent 
presentation at Eye Filmmuseum

Bezoek de tentoonstelling Chantal Akerman – 
Passages (21 maart t/m 31 mei 2020), en de 
permanente presentatie van Eye Filmmuseum

48
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AMSTERDAM WEST

Kleurige tulpen op bruggen
en pleinen
 
Eervorig jaar was de as tussen de Dam 
en de Sloterplas, de zogenaamde Van 
Paleis tot Plas route, gemarkeerd door 
een speciaal samengesteld tulpen-
mengsel. Omdat dit mengsel zo ge-
waardeerd werd, zijn deze tulpen op 
een aantal locaties van de route op-
nieuw te bewonderen.

Brug Da Costakade
Het ‘Van Paleis tot Plas’ mengsel be-
staat uit: gele ‘Strong Gold’, donkerrode 
‘Strong Love’, hardroze ‘Pretty Love’, 
zalmkleurige ‘Ninja’, gele leliebloemige 
‘Flashback’, oranje ‘Pako’, diep don-
kerrode ‘Mascara’, pruimkleurige ‘Blue 
Ribbon’, paars gefranjerde ‘Labrador’, 
donkerpaarse ‘Black Jack’ en dubbele 
‘Saigon Double’.

Brug Bilderdijkkade
‘Van Paleis tot Plas’ mengsel, zie 49.

Hoek Willem de Zwijgerlaan
Tussen de platanen staan kuipen met 
het ‘Van Paleis tot Plas’ mengsel, zie 49.

Brug Admiralengracht
‘Van Paleis tot Plas’ mengsel, zie 49,

Mercatorplein
‘Van Paleis tot Plas’ mengsel, zie 49.

Viaduct Jan Evertsenstraat over
het Rembrandtpark
‘Van Paleis tot Plas’ mengsel, zie 49.

Surinameplein
In de rotonde staan honderden kleine 
sierlijke rode tulpjes, Tulipa linifolia.

Colourful tulips on bridges
and squares

Two years ago the streets between Dam 
and Sloterplas, the From Palace to Pond 
route, was marked with a specially de-
signed combination of tulips. Because 
this blend was so admired those tulips 
are to be seen again on several loca-
tions of this route.

Bridge Da Costakade
The mixture ‘From Palace to Pond’ con-
tains: yellow ‘Strong Gold’, dark red 
‘Strong Love’, dark pink ‘Pretty Love’, 
salmon coloured ‘Ninja’, yellow lily flow-
ering ‘Flashback’, orange ‘Pako’, deep 
dark red ‘Mascara’, prune coloured 
‘Blue Ribbon’, purple fringed ‘Labrador’, 
dark purple ‘Black Jack’ and double 
‘Saigon Double’.

Bridge Bilderdijkkade
‘From Palce to Pond’ mixture, see 49.

Hoek Willem de Zwijgerlaan
Between the plane trees the ‘From
Palace to Pond’ mixture, see 49.

Bridge Admiralengracht
‘From Palce to Pond’ mixture, see 49.

Mercatorplein
‘From Palce to Pond’ mixture, see 49.

Fly over Jan Evertsenstraat
‘From Palce to Pond’ mixture, see 49.

Surinameplein
In the roundabout hundreds of little ele-
gant red tulips bloom, Tulipa linifolia. 
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Erasmuspark in de vaste planten tuin
Dankzij de oproep “plant een tulpen-
bol voor jou en mij” staan hier kuipen 
geschonken door Amsterdammers en 
Amsterdamse bedrijven. In de kuipen 
de dubbele tulp ‘Foxy Foxtrot’ met zalm, 
abrikoos, roze en geel in de bloem.

Westerpark Polenceaukade
Hier is in het gras een kleurig mengsel 
geplant met de witte ‘Calgary’, de roze 
‘Christmas Dream’, de rode ‘Seadov’, 
de paarse ‘Passionale’, de donkerpaar-
se ‘Ronaldo’, de lilaroze ‘Synaeda Amor’ 
en de sierlijke botanische tulpjes Tulipa 
bakeri ‘Lilac Wonder’ lila met geel hart 
en Tulipa clusiana ‘Cynthia’ roze met 
zacht geel.

Erasmuspark in the perennial garden
Due to the call “plant a tulip bulb for you 
and me” we could realize tubs donated 
by Amsterdam citizens and companies. 
In the tubs you’ll find the tulip ‘Foxy Fox-
trot’ with, salmon, apricot, pink and yel-
low combined in the flower.

Westerpark Polenceaukade
In the grass a colorful blend has been 
planted, consisting of white ‘Calgary’, 
pink ‘Christmas Dream’, red ‘Seadov’, 
purple ‘Passionale’, dark purple ‘Ronal-
do’, lilac pink ‘Synaeda Amor’ and the 
elegant botanical tulips Tulipa bakeri 
‘Lilac Wonder’ lilac with yellow hart and 
Tulipa clusiana ‘Cynthia’ pink with soft 
yellow.
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AMSTERDAM NIEUW-WEST

Rondom de Sloterplas bloeien
de tulpen

Rondom de Sloterplas zijn tulpen in al-
lerlei kleuren en soorten te vinden, zowel 
in de volle grond als in kuipen. Dit jaar 
staan ook op Plein 40-45 tulpen. En als 
je aankomt op Station Sloterdijk begint 
het spektakel al in de hal.

Station Sloterdijk
Een mengsel van tulpen in paars, roze en 
wit kleurt de hal van het station. ‘Purple  
Lady’, ‘Passionale’ en gefranjerde ‘Labra-
dor’ zijn paars, ‘Carola’ en ‘Sweet Rosy’ 
roze, ‘Pleasure’ roze met wit gemengd, 
en ‘Tibet’ is wit. See p. 51.

Langs de Oostoever
Hier is in het gras een kleurig mengsel 
geplant met de witte ‘Calgary’, de roze 
‘Christmas Dream’, de rode ‘Seadov’, de 
paarse ‘Passionale’, de donkerpaarse  
‘Ronaldo’, de lilaroze ‘Synaeda Amor’ 
en de sierlijke botanische tulpjes Tulipa  
bakeri ‘Lilac Wonder’ lila met geel hart  
en Tulipa clusiana ‘Cynthia’ roze met 
zacht geel.
  
Noordzijde langs de oever
Kuipen met tulpen verlopend van wit 
naar paars zijn hier te bewonderen: wit-
te ‘Tibet’, ‘Calgary’ en gefranjerde ‘Smir-
noff’, gele ‘Senora’, gefranjerde ‘Yellow 
Valary’ en leliebloemige ‘Flashback’, 
oranje ‘Orange Juice’ en ‘Orange Bal-
loon’, rode ‘Escape’, ‘Pretty Woman’ en 
‘Red Jimmy’, paarse ‘Pittsburgh’, dub-
bele ‘Saigon Double’ en gefranjerde 
‘Purple Chrystal’.
 
Van Eesteren Museum
Rondom staan kuipen met de oersterke 
gele ‘Cornelis Van Eesteren’ tulp. 

The tulips bloom around the 
Sloterplas
 
Around the Sloterplas you’ll find tulips 
in all varieties and colours as well in full 
soil as in tubs. This year Plein 40-45 will 
contain also tulips. And when you arrive 
at the trainstation Station Sloterdijk the 
show starts there in the main hall.

Station Sloterdijk
A mixture of tulips in purple, pink and 
white gives colour to the main hall. 
‘Purple Lady’, ‘Passionale’, and fringed 
‘Labrador’ are purple, ‘Carola’ and 
‘Sweet Rosy’ are pink, ‘Pleasure’ pink 
with white and ‘Tibet’ is white. See p. 51.

Along the Oostoever
In the grass a colourfull blend has 
been planted of white ‘Calgary’, pink 
‘Christmas Dream’, red ‘Seadov’, pur-
ple ‘Passionale’, dark purple ‘Ronaldo’, 
lilac pink ‘Synaeda Amor’ and the ele-
gant botanical tulips Tulipa bakeri ‘Lilac 
Wonder’ lilac with yellow hart and Tulipa 
clusiana ‘Cynthia’ pink with soft yellow. 
 
Noordzijde along the waterside
Tubs with tulips ranging from white to 
purple are to be admired: white ‘Tibet’, 
‘Calgary’ and fringed ‘Smirnoff’, yellow 
‘Senora’ fringed ‘Yellow Valary’ and lily-
flowering ‘Flashback’, orange ‘Orange 
Juice’ and ‘Orange Balloon’, red ‘Escape’, 
‘Pretty Woman’ and ‘Red Jimmy’, purple 
‘Pittsburgh’, double ‘Saigon Double’ and 
fringed ‘Purple Chrystal’.
 
Van Eesteren Museum
Tubs with the yellow ‘Cornelis Van Ees-
teren’ tulip. 
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Plein 40-45
Het plein krijgt kleur met een meng-
sel van oranje, roze en paarse tulpen: 
zalmkleurige ‘Ninja’ en ‘Orange Juice’, 
roze ‘Pretty Love’ en ‘Saigon Double’ en 
paarse ‘Purple Chrystal’. 

Winkelcentrum Osdorpplein
Een subtiel mengsel van pastelkleuren 
is hier te zien: roze ‘Pink Jimmy’, zalm-
kleurige ‘Salmon Jimmy’ en ‘Ninja’, geel-
roze dubbele ‘Foxy Foxtrot’, roze met wit 
gefranjerde ‘Queensland’, dubbele gele 
‘Freeman’, zachtgele ‘Jaap Groot’ en 
zachtroze ‘Lima’.

Cornelis Lelylaan bij de Meervaart
Langs de trambaan in het gras is hetzelf-
de mengsel geplant als bij nummer 59.

Plein 40-45
The square gets colour with a mix of 
orange, pink and purple tulips: salmon 
‘Ninja’ and ‘Orange Juice’, pink ‘Pretty 
Love’ and ‘Saigon Double’ and purple 
‘Purple Chrystal’.

Shopping centre Osdorpplein
You can find here a subtle blend of 
pink and yellow: salmon pink ‘Salmon 
Jimmy’ and ‘Ninja’, yellow pink double 
‘Foxy Foxtrot’, pink with white fringed 
‘Queensland’, double yellow ‘Freeman’, 
light yellow ‘Jaap Groot’ and light pink 
‘Lima’.

Cornelis Lelylaan near the Meervaart
Next to the tram rails the same blend 
of tulips tulips has been planted in the 
grass as number 59. 
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Een feest aan kleuren en soorten 
tulpen
Tulpen zijn op verschillende plekken in 
dit stadsdeel te zien. Naast de bekende 
locaties staan tulpen op een paar op-
vallende nieuwe plekken, zoals rondom 
Park Plaza Vondelpark hotel, in de fraaie 
Botanische tuin Zuid en op de stations 
RAI en Zuid.

Tuin Rijksmuseum
Hier zijn rondom het gebouw tulpen in 
allerlei kleuren en soorten geplant. Zie 
p. 43.

Vijver Museumplein
In de vijver schalen met een mengsel 
van roze en rode tulpen met een beetje 
wit er in die, als de zon schijnt, weerspie-
gelen in het water: de rood gevlamde 
‘Couleur Cardinal’, de witte ‘White Mar-
vel’, de roze gevlamde ‘Pretty Woman’, 
de roze leliebloemige ‘Pretty Love’, de 
dubbele roze ‘Foxtrot’, de oranje roze 
‘Pink Jimmy’ en de opvallende rood met 
wit gefranjerde ‘Canasta’.

Rond de vijver Museumplein
Kuipen met veertien verschillende soor-
ten tulpen, aangeboden door het Am-
sterdam Tulip Museum. Vanaf het Rijks-
museum staan op rij:

AMSTERDAM ZUID

An explosion of colours and species 
of tulips
Tulips can be admired in various plac-
es in this district. In addition to the well-
known locations, tulips will be on show 
in some striking new places, such as 
around Park Plaza Vondelpark hotel, in 
the beautiful Botanische tuin Zuid and 
at the public transport stations RAI and 
Zuid.

Garden of Rijksmuseum
Tulips of all kinds and colours have 
been planted in the garden surrounding 
the building. See p. 43.
.
Pond Museumplein
In the water scales with a blend of tulips 
which reflect in the water when the sun 
is shining. The red flamed ‘Couleur Car-
dinal’, the white ‘White Marvel’, the pink 
flamed ‘Pretty Woman’, the pink lilyflow-
ering ‘Pretty Love’, the double pink ‘Fox-
trot’, the orange pink ‘Pink Jimmy’ and 
the spectacular red with white fringed 
‘Canasta’.

Around the pond
Amsterdam Tulip Museum offered these 
tubs, containing fourteen different spe-
cies of tulips. With its back to the Rijks-
museum, you will find in a row:
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double pink fringed 
lily flowering red 
double yellow with soft pink  
dark red parrot 
yellow with red flame 
orange 
mixed pink  
deep purple fringed 
deep red with purple flame
 
yellow fringed  
pink 
white/yellow flamed 
purple red 
double peach 

‘Queensland’ dubbel roze gefranjerd 
‘Pretty Woman’ leliebloemig rood 
‘Freeman’ dubbel geel met licht roze 
‘Rococo’ donkerrode parkiet  
‘Ravana’ geel met rode vlam 
‘Orange Balloon’ oranje 
‘Pink Jimmy’ gemengd roze 
‘Labrador’ donkerpaars gefranjerd  
‘Couleur Cardinal’ dieprood met paarse
 vlammen 
‘Yellow Valery’ geel gefranjerd 
‘Pink Ribbon’ roze 
‘Flaming Agrass’ wit/geel gevlamd 
‘Attila Graffity’ paarsrood 
‘Foxy Foxtrot’ dubbel perzik

Van Gogh museum
Rond het gebouw kuipen met tulpen in 
paars, geel en oranje. Zie p. 44.

Conservatorium Hotel
Naast de eigen oranje ‘Conservatorium 
Hotel’ tulp zijn hier buiten en binnen 
allerlei varieteiten van oranje tulpen te 
zien: ‘Madison Garden’, ‘Avignon Parrot’ 
een oranje met groene parkiettulp, ‘Real 
Time’ oranje met gele franje en ‘Sensual 
Touch’ een dubbele tulp met franje.

Vondelpark 
Rond het monument van Vondel zijn in  
een bijzonder patroon tulpen geplant 
door kinderen van de basisschool:  
donker paarse ‘Ronaldo’, paarse ‘Pur- 
ple Prince’, rode ’Pallada’, oranje ‘Annie  
Schilder’, goudgele ‘Yokohama’, witte  
‘White Prince’, lilaroze ‘Candy Prince’ 
en hardroze ‘Christmas Dream’. Op ver-
schillende plekken in het Vondelpark 
staan groepen tulpen te bloeien.

Park Plaza Vondelpark hotel
Een grote tuin rond het gebouw is volge-
zet met massa’s tulpen. Zie p. 45.

Apollolaan
Op de Apollolaan bij het Hilton hotel 
is de rij prachtige stevige witte tulpen 
geplant, die vorig jaar gedoopt zijn als 
‘Peace’ tulp. Zie p. 46.

Apollolaan
In het middenveld tussen de twee rijba-
nen bloeien stroken van tulpen in roze, 
rood en geel: zacht geel gefranjerde 
‘Royal Elegance’, geel met roze ‘Royal 
Stream’, gele ‘Concador’ en ‘Double Gu-
doshnik’ een dubbele tulp met kleuren 
van crème geel naar rood vermiljoen.

Van Gogh museum
Around the building tubs with tulips in 
purple, yellow and orange. See p. 44.

Conservatorium Hotel
Besides the orange ‘Conservatorium 
Hotel’ tulip lots of varieties of orange  
tulips will be on show outside and inside: 
‘Madison Garden’, ‘Avignon Parrot’ an  
orange with green parrot tulip, ‘Real  
Time’ orange with yellow fringes and  
‘Sensual Touch’ a double tulip with 
fringes.

Vondelpark
Around the monument of Vondel, tulips 
in a special pattern have been planted 
by children of the primary school: deep 
purple ‘Ronaldo’, ‘Purple Prince’, red 
’Pallada’, orange ‘Annie Schilder’, yel-
low ‘Yokohama’, ‘White Prince’, lilac pink  
‘Candy Prince’ and bright pink ‘Christ-
mas Dream’. Also on different other 
spots in the park tulips can be found.

Park Plaza Vondelpark hotel
The large garden around the hotel will 
showcase masses of tulips. See p. 45.

Apollolaan
In front of the Hilton hotel along the 
Apollolaan a beautiful white tulip has 
been planted in a row. Last year this 
tulip was baptised as tulip ‘Peace’. See 
p. 46.

Apollolaan
In the middle of the Apollolaan several 
strokes of tulips have been planted in 
pink, red en yellow: soft yellow fringed 
‘Royal Elegance’, yellow with pink ‘Royal 
Stream’ , yellow ‘Concador’ and ‘Double 
Gudoshnik’ a double tulip with colours 
ranging from creamy yellow to red ver-
million. 
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Station Zuid
Inside Station Zuid a firm mix of red, 
purple and pink tulips is to be seen: red 
‘Strong Love’, pinkish red parrot tulip 
‘Seadov Parrot’ , red ‘Carola’, ‘Purple 
Lady’ and dark pink ‘Blue Ribbon’. See 
p. 51.

Bridge Stadionplein
Tubs with a blend of white ‘Agrass 
White’, red with white ‘Leen van der 
Mark’, white with pink and red flamed 
‘Hemisphere’, soft pink ‘Gabriella’ and 
orange ‘Orange Juice’.

Van de Boechorststraat 
In the Botanical garden Zuid different 
species of tulips have been planted, 
such as the velvet red ‘National Velvet’, 
the soft yellow lilyflowering ‘Moonlight 
Girl’, the orange ‘Apricot Beauty’, ‘Day-
dream’ that blooms with orange and 
yellow colours and the elegant yellow 
Tulipa ‘Sylvestris’.

Amsterdamse Bos - Bosbaan
Tulips in full soil and tulips in tubs with all 
kinds of colours. See p.47.

Gelderlandplein
Tubs with a blend of tulips: elegant pink 
lily-flowering ‘Pretty Love’, red ‘Pretty 
Woman’, red ‘Escape’, pink ‘Carola’ and 
purple ‘Passionale’. See p.55.

Station RAI
Here you’ll find tulips in a joyful blend of 
orange, pink and red: ‘Irene Parrot’ and 
double ‘Orange Princess’ are orange, 
‘Rococo’ and ‘Couleur Cardinal’ are red, 
and double ‘Queensland’ and ‘Carola’ 
are pink. See p. 51.

Station Zuid
In Station Zuid staat een stevig meng-
sel van rode, paarse en roze tulpen: 
rode ‘Strong Love’, rozerode parkiettulp 
‘Seadov Parrot’, roze ‘Carola’, paarse 
‘Purple Lady’ en donkerroze ‘Blue Rib-
bon’. Zie p. 51.

Brug Stadionplein
Kuipen met een mengsel van onder an-
dere witte ‘Agrass White’, rood met wit-
te ‘Leen van der Mark’, wit met roze en 
rood gevlamde ‘Hemisphere’, zachtroze 
‘Gabriella’ en oranje ‘Orange Juice’. 

Van de Boechorststraat 
In de Botanische tuin Zuid zijn allerlei 
soorten tulpen geplant waaronder de 
fluweelrode ‘National Velvet’, de zacht-
gele leliebloemige ‘Moonlight Girl’, de 
abrikoosoranje ‘Apricot Beauty’, de van 
geel naar oranje verbloeiende ‘Day-
dream’ en de sierlijke gele bostulp Tulipa 
‘Sylvestris’.

Amsterdamse Bos - Bosbaan
Tulpen in de volle grond en kuipen met 
tulpen in allerlei kleuren. Zie p. 47.
 
Gelderlandplein
Kuipen met een mengsel van tulpen: de 
leliebloemige roze ‘Pretty Love’, de rode 
‘Pretty Woman’, de rode ‘Escape’, de 
roze ‘Carola’ en de paarse ‘Passionale’. 
Zie p. 55.

Station RAI
Hier vindt u tulpen in een vrolijk oranje, 
roze en rood mengsel: ‘Irene Parrot’ en 
dubbele ‘Orange Princess’ zijn oranje, 
‘Rococo’ en ‘Couleur Cardinal’ zijn rood, 
en dubbele ‘Queensland’ en ‘Carola’ zijn 
roze. Zie p. 51.
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RIJKSMUSEUM MUSEUMSTRAAT 1

rijksmuseum.nl

Subtiele tulpen

Aan de Museumplein-zijde zijn biologische 
tulpen geplant, onder andere: zalmroze 
‘Apricona’, leliebloemige crème witte ‘Sap-
poro’, stevig roze ‘Rousillon’ en ‘First Class’ 
een wit met roze schoonheid. Aan de Stad-
houderskade staan Planet Proof-tulpen 
zoals: parkiettulp ‘Green Wave’ roze met 
groen, ‘Blue Parrot’ paarsblauw, dubbele 
abrikooskleurige ‘La Belle Epoque’ en lelie-
bloemige lavendelroze met gele ‘Elegant 
Lady’. Deze bollenbeplanting werd ontwor-
pen door Sanne Horn.

De tuinen zijn gratis toegankelijk.

Delicate tulips

On the side of the Museumplein biological 
tulips have been planted: salmon pink 
‘Apricona’ lily flowering cream white ‘Sap-
poro’, bright pink ‘Rousillon’ and ‘First 
Class’ a white with pink beauty. On the 
Stadhouderskade you’ll find Planet Proof 
tulips: parrot tulip ‘Green Wave’ pink with 
green,‘Blue Parrot’ purple blue, double 
apricot coloured ‘La Belle Epoque’ and lily 
flowering lavender pink with yellow ‘Ele-
gant Lady’. This bulb plan has been de-
signed by Sanne Horn.

Free entrance to the gardens. 

Home of Dutch masterpieces

09.00 - 18.00
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VAN GOGH MUSEUM MUSEUMPLEIN 6 

Tulpen in Van Gogh kleuren

Wat vond Vincent van Gogh troostend aan 
een korenveld? Ontdek wat hij wilde uitdruk-
ken in de vernieuwde collectiepresentatie 
van het Van Gogh Museum.
De ontwikkeling van Vincent van Gogh als 
kunstenaar staat centraal in een spectacu-
laire vormgeving. Je ontdekt de ideeën en 
ambities achter zijn kunst. Van Gogh ervoer 
het leven en de wereld op een intense ma-
nier en wilde met zijn kunst de grote thema’s 
van het bestaan – zoals angst, lijden, liefde 
en hoop – verbeelden. Je volgt de onafge-
broken zoektocht van een kunstenaar die 
zichzelf voortdurend probeerde te verbete-
ren. Zo krijg je een nieuwe kijk op een kun-
stenaar die je misschien al dacht te kennen. 
Belangrijke aspecten van Van Goghs kun-
stenaarschap worden door middel van wis-
selende thema’s belicht en uitgediept waar-
bij hoogtepunten als De aardappeleters en 
de Zonnebloemen uiteraard niet ontbreken.
Meer dan voorheen wordt Van Gogh in de 
context van zijn tijd geplaatst en zijn invloed 
tot vandaag de dag getoond. Kom en stap 
in Van Goghs wereld.  
Speciaal voor het Tulp Festival staan rond-
om het museum kuipen met een mengsel in 
de kleuren van Van Gogh: onder andere de 
donkerpaarse gefranjerde tulp ‘Labrador’, 
de rode ‘Strong Love’, de oranje ‘Orange 
Balloon’ en de zonnebloemgele ‘Strong 
Gold’.

Tulips in the colours of Van Gogh

What did Van Gogh find consoling about a 
wheatfield? Discover what Vincent wanted 
to express in the redesigned presentation of 
Van Gogh Museum’s permanent collection.
The setting focuses on the development of 
Vincent van Gogh as an artist. You discov-
er the ideas and ambitions behind his art. 
Van Gogh experienced life and the world 
intensely and wanted his art to portray the 
great themes of life, such as anxiety, suffer-
ing, love and hope. You follow the on-going 
search of an artist who was constantly trying 
to improve himself. In this way, you get a 
new view of an artist you thought you knew.
Important aspects of Van Gogh’s art are 
highlighted and studied through vary-
ing themes, naturally featuring highlights 
like The Potato Eaters and the Sunflowers. 
For the first time, the museum focuses on 
the complete story: the artist, the context, 
his personal ambitions, his emotions, the 
myths and his influence until this very day. 
Come and step into Van Gogh’s world.
During Tulp Festival tubs with a mixture of 
tulips in colours of Van Gogh surround the 
museum: among others the dark purple 
fringed tulip ‘Labrador’, combined with the 
red ‘Strong Love’, the orange ‘Orange Bal-
loon’ and sunflower yellow ‘Strong Gold’.

dagelijks | daily
9.00 - 18.00

vrijdag | friday
9.00 - 21.00
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KONINGSLAAN 3

parkplazavondelpark.com 

Een thuisbasis voor creativeit

Het nieuwe boutique hotel met 102 kamers 
is geïnspireerd op de natuur en de gro-
te diversiteit aan vogels in en rondom het 
Vondelpark. In de stijlvolle huiskamer – van 
Amsterdam-Zuid – ‘landen’ gasten even en 
laten de drukte van de stad voor een mo-
ment aan zich voorbijgaan. 
In de tuin van het hotel aan Koningslaan en 
Koninginneweg en in de ‘private’ garden 
heeft Jelle Koot, voor de maand april een 
unieke bollenbeleving gecreëerd. Geïnspi-
reerd door het design van de kleurencombi-
naties in het hotel ziet u hier onder andere: 
de geel met groene ‘Yellow Spring Green’, 
de wit met paarse ‘Rem’s Favourite’, de 
paars met gele ‘Gavota’, de bijna zwarte 
‘Queen of Night’, de rood met witte ‘Grand 
Perfection’, de leliebloemige ‘Fly Away’ en 
de wit met paarse ‘Shirley’. Bewonder de 
tulpen onder het genot van een kopje koffie, 
lunch of diner bij TOZI Amsterdam. 

A natural habitat for creativity

The new boutique hotel with 102 rooms is 
inspired by nature and the great diversity 
of birds in and around the adjacent Vondel-
park. In the stylish - Amsterdam South -  
living room - guests ‘land’ and leave the 
bustle of the city behind them for a moment. 
In the hotel’s garden on Koningslaan and 
Koninginneweg as well as in the ‘private’ 
garden, designer Jelle Koot has created 
a unique bulb experience for the month of 
April. Inspired by the colour combinations of 
the hotel design, you will see among others: 
the yellow with green ‘Yellow Spring Green’, 
the white with purple ‘Rem’s Favorite’, the 
purple with yellow ‘Gavota’, the almost black 
‘Queen of Night’, the red with white ‘Grand 
Perfection’, the lily flowered ‘Fly Away’ and 
the white with purple ‘Shirley’. Admire the 
tulips and enjoy a cup of coffee. lunch or 
dinner at TOZI Amsterdam. 
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PARK PLAZA 
VONDELPARK, AMSTERDAM

vrijdag 17 april | friday april 17th
9.00 - 18.00



46 47

HILTON AMSTERDAM APOLLOLAAN 138

 amsterdam.hilton.com

‘Peace’ tulpen in het gras 

Voor het hotel staan kuipen met geel met 
rode leliebloemige ‘Fire Wings’ en bij de in-
gang twee kuipen met de geel met rode dub-
bele ‘Monsella’. Op de Apollolaan voor het 
hotel in het gras staat de vorig jaar gedoopte 
‘Peace’ tulp, een oersterke sterke witte tulp. 
In de tuin bloeit rechts aan het water het 
vrolijke mengsel ‘Tutti Tulpi’, links staat een 
mengsel van rode ‘Princeps’, oranje ‘Orange 
Emperor’, witte ‘Purissima’ en gele ‘Yellow 
Purissima’. Onder de boom in de bovenste 
ovaal Murillo tulpen en paarse tulp ’Purple 
Prince’ in de onderste ovaal. In de kuipen op 
het terras de geel met rode ‘Stresa’.

‘Peace’ tulips in the grass 

In front of the hotel yellow with red tulips 
‘Fire Wings’ are blooming and at the en-
trance the yellow with red double ‘Monsel-
la’. In front of the hotel on the Apollolaan in 
the grass you’ll find the ‘Peace’ tulip, bap-
tised last year, a very strong white tulip.  
In the garden on the right side next to the 
water you’ll see the blend ‘Tutti Tulpi’, on the 
left a mixture of red ‘Princeps’, orange ‘Or-
ange Emperor’, white ‘Purissima’ and yellow 
‘Yellow Purissima’. Under the tree in the 
upper oval ‘Murillo’ tulips, in the lower oval 
the purple ‘Purple Prince’. On the terrace in 
tubs yellow with red ‘Stresa’.

83
HET AMSTERDAMSE BOS

Een eigen tulp

Het Amsterdamse Bos laat zich ook dit voor-
jaar weer van haar fleurigste kant zien! Rond-
om de hoofdentree van het Bos heten kuipen 
met gele en witte tulpen u van harte welkom: 
gevlamd witgele ‘Flaming Agrass’ met gele 
‘Yellow Valery’ en witte ‘Tibet’. Rondom be-
zoekerscentrum De Boswinkel pronkt in het 
bollenmengsel de speciaal voor het Bos 
ontwikkelde geel en rood gevlamde ‘Jakoba 
Mulder’ tulp. Voor de entree van De Boswin-
kel staan kuipen met rozerode ‘Circuit’, lelie-
bloemige roze ‘Pretty Lady’, rode ‘Escape’ 
en oranje ‘Orange Juice’. Er is een bak met 
geurige kruiden waaruit u mag plukken. 

Its own tulip

The Amsterdamse Bos is again showing it-
self from its brightest side this spring. Around 
the main entrance tubs with yellow and white 
tulips will welcome you: flamed white yellow 
‘Flaming Agrass’ with yellow ‘Yellow Valery’ 
and white ‘Tibet’. Around the visitor center 
De Boswinkel the yellow and red flamed 
‘Jakoba Mulder’ tulip - especially created 
for Amsterdamse Bos - shows off in the bulb 
mix. In front of the entrance of De Boswinkel 
you find tubs with pink red ‘Circuit’, lily flow-
ered pink ‘Pretty Lady’, red ‘Escape’ and or-
ange ‘Orange Juice’. You may pick your own 
fresh herbs from the tiny herb garden. 

Aan de kop van de Bosbaan, waar roei-
ers zich voorbereiden op de Olympische 
Spelen in Tokyo dit jaar, staan kuipen met 
donkerpaarse ‘Black Jack’ gemengd met 
paarse ‘Laptop’, dubbele rozerode ‘Adore’, 
zalmroze ‘Pink Jimmy’, zilverpaarse ‘Pitts-
burgh’ en lilapaarse ‘Blue Ribbon’.

Wie meer kleurrijks in het Bos wil zien doet 
er goed aan De Boswinkel te bezoeken. De 
medewerkers vertellen u graag waar u de 
prachtige bloesem van de krentenboom-
pjes of die van de kersenbomen in het Bloe-
sempark kunt vinden. 

At the head end of the Bosbaan, where row-
ers are preparing for the Tokyo Olympics 
later this year, you will see tubs with dark 
purple ‘Black Jack’ mixed with purple ‘Lap-
top’, double pink red ‘Adore’, salmon pink 
‘Pink Jimmy’, silver purple ‘Pittsburgh’ and 
lilac purple ‘Blue Ribbon’. If you want to en-
joy more colorful nature in the Bos, staff will 
be happy to tell you where you can find cur-
rant trees with their beautiful blossom or the 
cherry trees in the Bloesempark. 

amsterdamsebos.nl
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BOSBAAN

Geniet van de verfrissende ‘Tulip Signature’
met bitterballen voor € 22,-

Enjoy the refreshing Tulip Signature with 
bitterballen voor € 22,-
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AMSTERDAM OOST

Van Oosterpark tot Javaplein 
Op allerlei locaties zijn dit jaar tulpen te 
bewonderen. In het Amstelstation, in en 
om het Oosterpark, bij de Piet Heinkade 
en op het Javaplein. Ook in de haven van 
IJburg zijn kuipen met tulpen geplaatst.

Amstel Station
Op meerdere locaties in het station staan 
kuipen met tulpen met een mengsel van 
geel, oranje en roze tulpen: gele ‘Yellow 
Valery’, zalmkleurige ‘Ninja’, dubbele gele 
‘Senora’, oranjerode ‘Cadans’ en roze 
‘Gabriella’. Zie p. 51.

Brug Transvaalkade-Weesperstraat
Kuipen met een mengsel van onder an-
dere witte ‘Agrass White’, rood met wit-
te ‘Leen van der Mark’ , wit met roze en 
rood gevlamde ‘Hemisphere’, zacht roze 
‘Gabriella’ en oranje ‘Orange Juice’. 

Koninklijk Instituut voor de Tropen 
In de tuin staan kuipen met een mix van 
roze en paarse tulpen: roze ‘Carola’, roze 
gevlamde ‘Pretty Woman’, roodpaarse 
‘Attila Graffitty’ en paarse ‘Passionale’.

Oosterpark
Langs de vijver staat een kleurig mensel 
van tulpen in het gras: witte ‘Calgary’, 
roze ‘Christmas Dream’, rode ‘Seadov’, 
paarse ‘Passionale’, donkerpaarse ‘Ro-
naldo’, lilaroze ‘Synaeda Amor’ en de 
sierlijke botanische tulpjes Tulipa bakeri 
‘Lilac Wonder’ lila met geel hart en Tulipa 
clusiana ‘Cynthia’ roze met zacht geel.

Hotel Arena
Op het terras kuipen met tulp ‘Cape 
Town’ geel met een rood randje.

Javaplein
In de kuipen een stevig mengsel met 
oranje, roze en rode tinten: oranje ‘Sal-
mon Jimmy’, roze ‘Pink Jimmy’ en rode 
‘Red Jimmy’.

From Oosterpark to Javaplein
In this eastern part of the city tulips can 
be admired on various locations. Inside 
the Amstel Station, in and around the 
Oosterpark, at the Piet Heinkade and on 
the Javaplein. Also around the harbour 
of IJburg tulips in tubs will be on show.

Amstel Station
On several spots inside the station you 
can find tubs with a blend of yellow, 
orange and pink tulips: ‘Yellow Valery’, 
salmon coloured ‘Ninja’, double yellow 
‘Senora’, orange red ‘Cadans’ and pink 
‘Gabriella’. See p. 51.
 
Bridge Transvaalkade-Weesperstraat
Tubs with a blend of white ‘Agrass 
White’, red with white ‘Leen van der 
Mark’, white with pink and red flamed 
‘Hemisphere’, soft pink ‘Gabriella’ and 
orange ‘Orange Juice’.

Koninklijk Instituut voor de Tropen
In the garden you’ll see tubs with a 
mixture of pink and purple tulips: pink 
‘Carola’, pink flamed ‘Pretty Woman’, 
red purple ‘Attila Graffitty’ and purple 
‘Passionale’.

Oosterpark
Along the pond a colourfull blend has 
been planted containing: white ‘Calgary’, 
pink ‘Christmas Dream’, red ‘Seadov’, 
purple ‘Passionale’, dark purple ‘Ronal-
do’, lilac pink ‘Synaeda Amor’ and the el-
egant botanical tulips Tulipa bakeri ‘Lilac 
Wonder’ lilac with yellow hart and Tulipa 
clusiana ‘Cynthia’ pink with soft yellow.

Hotel Arena
On the terrace you’ll find tubs with ‘Cape 
Town’ a yellow tulip with a red rim. 

Javaplein
In tubs a strong blend of orange, pink and 
red variations: orange ‘Salmon Jimmy’, 
pink ‘Pink Jimmy’ and red ‘Red Jimmy’.
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Oostelijke Handelskade
In winkelcentrum Brazilië staan kuipen 
met een kleurig mengsel tulpen: gele 
‘Strong Gold’, donkerrode ‘Strong Love’, 
hard roze ‘Pretty Love’, roze met gele 
‘Tom Pouce’, zacht roze ‘Synaeda Amor’, 
oranje ‘Cadans’, diep donkerrode ‘Mas-
cara’, roodoranje ‘Orange Juice’, paarse 
‘Attila Graffiti’ en donkerpaarse dubbele 
‘Palmyra’.

Lloyd hotel
Kuipen met tulpen sieren de ingang van 
het hotel. In de kuipen een mengsel van 
rood, roze, paars en bijna zwart: oranje 
rode ‘Escape’, roze ‘Pretty Love’, paarse 
‘Mascara’ en heel donkerpaarse ‘Labra-
dor’.

Haven IJburg
Langs het water staan kuipen met een 
mengsel van oranje, gele, witte en paar-
se tulpen: ‘Orange Juice’, gele ‘Senora’, 
witte ‘Agrass White’, oranje met gele 
dubbele ‘Freeman’ en paarse ‘Purple 
Lady’.

Oostelijke Handelskade
In shopping mall Brazilië you’ll find 
tubs with a colourful mixture of tulips: 
yellow ‘Strong Gold’, dark red ‘Strong 
Love’, pink ‘Pretty Love’, pink with yel-
low ‘Tom Pouce’, soft pink ‘Synaeda 
Amor’, orange ‘Cadans’, deep dark red 
‘Mascara’, red orange ‘Orange Juice’, 
purple ‘Attila Graffiti’ and dark purple 
double ‘Palmyra’.

Lloyd hotel
Tubs with tulips adorn the entrance of 
the hotel. In the tubs a blend of red, pink, 
purple and nearly black: orange red  
‘Escape’, pink ‘Pretty Love’, purple ‘Mas-
cara’ and very dark purple ‘Labrador’.

Haven IJburg
Along the waterfront you’ll see tubs with 
a mix af orange, yellow, white and pur-
ple tulips: ‘Orange Juice’, yellow ‘Seno-
ra’, white ‘Agrass White’, orange with 
yellow double ‘Freeman’ and ‘Purple 
Lady’.
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AMSTERDAM ZUIDOOST

De ‘Bijlmer’ tulp en andere soorten 

De eigen knalrode ‘Bijlmer’ tulp is hier 
te zien. Maar niet alleen de ‘Bijlmer’ tulp 
ook andere tulpen in kleuren en soorten 
sieren het straatbeeld van de Amster-
damse Poort, mogelijk gemaakt door de 
omliggende bedrijven en het stadsdeel. 
In de volle grond is op meerdere loca-
ties een tulpenmengsel te vinden van 
sierlijke botanische tulpen. Alle reden 
dus om de Bijlmer te bezoeken.

Anton de Komplein
Kuipen met de knalrode ‘Bijlmer’ tulp 
staan voor het stadsdeelkantoor.

Klein Bijlmerplein 
Een subtiel mengsel van pastelkleuren 
brengt hier kleur: roze ‘Pink Jimmy’, 
zalmkleurige ‘Ninja’ en ‘Salmon Jimmy’, 
dubbele geel met roze ‘Foxy Foxtrot’, 
roze ‘Queensland’ met witte franje, dub-
bele geel met oranje ‘Freeman’, crème 
gele ‘Jaap Groot’ en zacht roze ‘Lima’.

Groot Bijlmerplein
Kuipen met hetzelfde mengsel als bij 
nummer 95.

ArenA Boulevard
Hier staat in kuipen de net nieuw gedoop-
te rode ‘AFAS’ tulp, verworven tijdens de 
veiling ten bate van het Aidsfonds.

Nelson Mandelapark
In het gras een mengsel van verschil-
lende elegante botanische tulpen: gele 
‘Sylvestris’, stevig roze met witte ‘Pep-
permintstick’, zacht roze met witte ‘Lady 
Jane’, zachtgeel met roze ‘Cynthia’, wit 
met gele turkestanica en rode linifolia. 

Kikkenstein/Monument Bijlmerramp
Hetzelfde mengsel als bij nummer 95.

Niftrikhof /Monument Holendrecht
Hetzelfde mengsel als bij nummer 95.

The ‘Bijlmer’ tulip and other species 

The bright red ‘Bijlmer” tulip is to be 
seen here. But not alone the ‘Bijlmer’ 
tulip also other tulips in colours and 
varieties adorn the street scene, spon-
sored by businesses en route. In full soil 
you can see a mix of elegant botanical 
tulips. Lots of good reasons to visit the 
Bijlmer.

Anton de Komplein
Tubs with the bright red ‘Bijlmer’ tulip 
stand in front of the council office.

Klein Bijlmerplein
A subtle mix of pastel colours brings 
colour on the square: pink ‘Pink Jimmy’, 
salmon coloured ‘Ninja’ and ‘Salmon 
Jimmy’, yellow with pink double ‘Foxy 
Foxtrot’, pink ‘Queensland’ with white 
fringes, yellow with orange double ‘Free-
man’, cream yellow ‘Jaap Groot’ and 
soft pink ‘Lima’.

Groot Bijlmerplein
Tubs with the same mix as number 95.

Arenaboulevard
Here you can meet in tubs the recently 
baptised red ‘AFAS’ tulip, acquired on 
the auction for the benefit of the Aids-
fonds.

Nelson Mandelapark
In the grass a mix of different elegant bo-
tanical tulips: yellow ‘Sylvestris’, bright  
pink with white ‘Peppermintstick’, light 
pink with white ‘Lady Jane’, soft yellow 
with pink ‘Cynthia’, white with yellow 
turkestanica and red linifolia.

Kikkenstein /Monument Bijlmerramp
The same mix as number 95.

Niftrikhof/Monument Holendrecht
The same mix as number 95.
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The Amsterdam railway stations Amstel, Centraal, RAI, Sloterdijk and Zuid are par-
ticipating in the Amsterdam Tulp Festival. During the month of April, the tulips will 
give the travellers who get in and out of these railway stations an extra welcoming 
spring feeling. The railway stations, which are currently under development, are 
a good starting point for walks along nice locations that are adorned with tulips. 
So get on the train, take a look inside these railway stations and enjoy the spring!

De Amsterdamse stations Amstel, Centraal, RAI, Sloterdijk en Zuid doen mee met 
het Tulp Festival Amsterdam. Gedurende de maand april geven de tulpen dat extra 
gastvrije voorjaarsgevoel bij de reizigers die op deze stations in- en uitstappen en 
verblijven. De stations, die op dit moment volop in ontwikkeling zijn, zijn mooie 
startpunten voor wandelingen langs de locaties die zijn opgesierd met tulpen. Dus 
stap in de trein, neem een kijkje op de stations en geniet van het voorjaar!

NS groeit en bloeit mee! 

NS grows and blooms! 

www.ns.nl/spoordeelwinkel
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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
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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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ZIN IN 
VOORJAAR?

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

SHOP DE NIEUWE COLLECTIE
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Enkele suggesties voor tulpenwandelingen | Some suggestions for tulip walks

•	 Hermitage	Amsterdam	> Magere Brug > Waldorf Astoria Amsterdam >
 Museum Willet-Holthuysen > Passage Stadhuis

•	 Het	Scheepvaartmuseum	> Nemo Science Museum > Doubletree by 
 Hilton Amsterdam Centraal > Centraal Station (IJhal)

•	 Conservatoriun	Hotel	> Van Gogh Museum > Museumplein > Rijksmuseum

•	 Vondelpark	> Park Plaza Vondelpark > Apollolaan > Hilton Amsterdam

•	 Station	Zuid	> Gelderlandplein >	Botanische	tuin	Zuidas	> Amsterdamse Bos

•	 Embassy	of	the	Free	Mind	> Amsterdam Tulip Museum > Westermarkt > 
 Pulitzer Amsterdam

•	 Centraal	Station	> IJpromenade > Van Der Pekstraat

•	 Dam	> Damrak > Rokin > Kalverpassage


