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Keukenhof: het mooiste lentepark ter wereld

Geschiedenis van de tulp 

Ontstaan Keukenhof

De geschiedenis van Keukenhof gaat terug tot de 15 ͤ eeuw. Het gebied behoorde 
toe aan gravin Jacoba van Beieren (1401-1436), zij woonde op Slot Teylingen in de 
hoedanigheid van houtvester. De opbrengst van de jacht, de groente en het fruit in het 
toenmalige ‘Keukenduyn’ was voor de keuken en de huishouding van het slot bestemd. 
Zo ontstond de naam: Keukenhof. 

Na het overlijden van gravin Jacoba van Beieren kwam het omvangrijke landgoed 
in handen van rijke koopmansfamilies. In 1641 laat Adriaan Maartenzoon Block een 
landhuis in het “Keukenduyn” bouwen. In de 19 ͤ eeuw laat de toenmalige bewoonster, 
de barones Van Pallandt zes torens aanbouwen en hiermee werd het landhuis een 
kasteel met de naam Kasteel Keukenhof. Ook werden de tuinen heringericht door de 
bekende tuinarchitecten J.D. Zocher en L.P. Zocher. die ook verantwoordelijk waren 
voor het Vondelpark en de tuinen van Paleis Soestdijk. Hun Engelse landschapstuin uit 
1857 is nog altijd de basis voor het Keukenhofpark van nu. 

Keukenhof is een initiatief van bollenkwekers/exporteurs, die een etalage voor het 
bollenvak wilden creëren. Zij kozen in 1949 voor een ideale locatie: de tuin rondom 
Kasteel Keukenhof. In 1950 gingen voor het eerst de deuren open. Er deden meteen al 
60 bollenkwekers mee.  

De tulp is wereldwijd het beeldbepalende icoon van Nederland. Het kan dan ook 
niet anders dat Keukenhof de tulp centraal blijft stellen. Het verhaal van de tulp is 
indrukwekkend. Oorspronkelijk komen de tulpen voor in het berggebied tussen Turkije 
en China. De tulp werd een geliefde bloem in de Turkse cultuur. Carolus Clusius bracht 
de bollen in 1593 naar Leiden, waar hij als hoogleraar verbonden was aan de Universiteit.  
In de 17 ͤ eeuw werd de tulp erg populair in Nederland, waarbij de gevlamde soorten 
het meest geliefd waren. Men wist toen nog niet dat dit aan een virus te wijten was. De 
handel in tulpen liep uit op een rage, deze dwaze handel werd bekend als Tulpomanie. 

Tulpen bloeien in zeer veel kleuren. Dit dankzij de veredeling van de tulp. Ook de vorm 
van tulpen zijn verschillend. Dubbele, enkele of gekartelde bloemblaadjes zorgen ervoor 
dat Keukenhof een grote verscheidenheid aan tulpen kan laten zien. Tulpenbollen 
worden in de herfst geplant. Ze hebben de kou van de winter nodig om zich te 
ontwikkelen. De lentewarmte zorgt ervoor dat ze genoeg energie hebben om uit te 
groeien tot een mooie tulp. 

In Keukenhof geniet je van miljoenen bloeiende tulpen en andere bloemen. Het 
monumentale wandelpark is 32 hectare groot en heeft 15 kilometer wandelpad dat 
je langs prachtige waterpartijen, fonteinen en sculpturen brengt. De wereldberoemde 
tulpen staan centraal; je vindt er meer dan 800 soorten in alle kleuren en vormen.  
Jong en oud beleven er een heerlijk dagje uit in de buitenlucht. Voor kinderen is er de 
nijntje speeltuin, ze kunnen lopen over het water op de stapstenen of volgen een leuke 
speurtocht.  

Keukenhof ligt in het hart van de kleurrijke Bollenstreek. Vanuit het park kijk je prachtig 
over de uitgestrekte kleurige velden met tulpen, narcissen en geurende hyacinten. 
In Keukenhof beleef je het kleurigste en fleurigste dagje uit. Een dag vol herinneringen!



Het maken van de bloemententoonstelling 

Kunst in Keukenhof  

Thema – A World of Colours 

A World of Colours is het thema van Keukenhof in 2021. Miljoenen mensen uit alle 
landen en culturen hebben elkaar de afgelopen jaren in Keukenhof ontmoet om te 
genieten van de Hollandse bloemenpracht. Iedereen houdt van bloemen, de lente, 
tulpen en de kleurige bollenvelden. Bloemen en kleuren horen overal in de wereld bij 
feesten en rituelen. Ontdek in 2021 de kracht van kleuren in Keukenhof, het kleurrijkste 
lentepark ter wereld! 

Naast het Oranje Nassau paviljoen ligt een prachtig tulpvormig bloemenmozaïek in 
het thema van dit jaar. Het bestaat uit ca. 15.000 bollen: tulpen, muscari en crocussen, 
geplant in 2 lagen voor een langere bloei, met een oppervlakte van 13 x 20 meter.   

Keukenhof is uitgegroeid tot het internationale en zelfstandige showvenster van de 
Nederlandse sierteeltsector, met de nadruk op bolbloemen. Zij biedt meer dan 100 
kwekers een prachtige etalage voor hun bloembollen, bloemen en planten. Jaarlijks 
wordt het park opnieuw ontworpen. De ontwerper van Keukenhof laat zich inspireren 
door de trends en past de wensen van de kweker toe in het ontwerp. 

De 40 tuinmedewerkers van Keukenhof starten half september met planten. Dat 
gebeurt allemaal met de hand en duurt ongeveer 3 maanden. Na de openstelling 
worden alle bollen gerooid. In de herfst begint de cyclus opnieuw.  

Ieder jaar worden nieuwe ontwerpen gemaakt. Dit wordt gedaan om het park gezond 
te houden. Het is namelijk bevorderlijk voor de grond om elk jaar af te wisselen met 
gewassen. Om acht weken bloei te creëren worden soorten gecombineerd en wordt 
er in meerdere lagen geplant. Zo zijn er in één seizoen wel 3 verschillende kleuren 
op dezelfde plek te bewonderen. Deze beplanting wordt ook wel lasagnebeplanting 
genoemd. 

Keukenhof is niet alleen een fraai decor 
voor de 7 miljoen voorjaarsbloeiers, 
maar leent zich ook uitstekend 
voor beeldhouwwerken en andere 
kunstobjecten. Die geven het park een 
extra dimensie. Keukenhof heeft een 
samenwerking met het Museum Kröller-
Müller en 25 kunstenaars. De combinatie 
van het bloeiende park en beeldende 
kunst is verrassend.

De tips van 2021

In de historische tuin bloeien authentieke tulpen uit de 16 ͤ en 17 ͤ eeuw. Deze 
bijzondere soorten tonen de ontwikkeling van 400 jaar tulpenteelt en de lange 
reis die de tulp heeft afgelegd tot de introductie in Nederland. 

Aan het einde van het duingebied bij Keukenhof ligt een prachtige uitzichtplaats 
over de bollenvelden.  

De Groningse poldermolen dateert uit 1892 en werd in 1957 door de Holland 
Amerika Lijn aan Keukenhof geschonken en hier opnieuw opgebouwd. Ook is 
hier de opstapplaats van de fluisterboten en kan je in de juiste periode genieten 
van het uitzicht op de bollenvelden.  

Één van de blauwe rivieren mag tijdens een tour niet ontbreken: Deze rivier is 60 
meter lang en bevat 55.000 muscari bollen.  

De romantische Engelse landschapsbrug is geplaatst in 2019 en past mooi in 
de stijl van het park. Het vervangt de oude smallere brug. Naast de brug vind je 
de nieuwe stapstenen liggend in de schaduw van het witte paard. Een iconisch 
kunstwerk in Keukenhof.  

In de natuurtuin worden heesters en vaste planten gecombineerd met 
verwilderde bolgewassen. Dit deel van het park biedt een oase van rust. 
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Wilhelmina

Beatrix

Mill

Willem-Alexander

Oranje Nassau

Juliana/Tulpomania

Irene

Entrance extra
Entree extra

Main entrance
Hoofdentree

Juliana/Tulpomania
Exhibition Tulpomania | Bulb information

Beatrix
Flower shows 

Irene

Willem-Alexander
Flower shows

Oranje Nassau
Flower shows | Flower mosaic
Walk of Fame

Mill
Whisper boat | Picnic area

Main entrance
Bus 858 (Schiphol), Bus 854 (Leiden),
Bus 852 (Amsterdam Europaplein/RAI), 
Bus 850 (Haarlem) | Touringcars Lockers | 
Bicycle rent | First aid

Flower bulb shop

FREE INSIDE
Free Internet access

Wilhelmina
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Wetenswaardigheden

www.keukenhof.nl - sales@keukenhof.nl

Fluistervaren
Vanaf de molen kan men een tocht per 
fluisterboot langs de bollenvelden maken. 
De tocht duurt ca. 45 minuten. Tickets 
moeten vooraf worden gereserveerd via
www.bit.ly/FluistervarenKeukenhof

Fietsen
Rondom Keukenhof zijn diverse 
fietstochtroutes uitgezet vanaf 5 tot 35 km. 
Fietsen zijn te huur bij de Hoofdingang. De 
fietsen kunnen gereserveerd worden via 
www.bit.ly/FietsenKeukenhof

Het park is 8 weken per jaar geopend 

In 1950 opende Keukenhof voor het eerst de deuren 

Keukenhof ontving in 2019 1,5 miljoen bezoekers. In 2020 ging het park door 
corona virtueel open 

80% van de bezoekers komt uit het buitenland. De belangrijkste herkomstlanden zijn 
Duitsland, Verenigde Staten, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en China 

Het park is 32 hectare groot 

Keukenhof heeft 15 kilometer wandelpad 

Jaarlijks worden 7 miljoen bloembollen geplant in meer dan 1600 variëteiten  

Elk jaar wordt ruim 7000 kilo graszaad gezaaid 

Verdeeld over het park staan meer dan 2500 bomen in 87 verschillende soorten 

In 1865 is het oorspronkelijke parkontwerp gemaakt door vader en zoon Zocher 

De werkzaamheden zijn het hele jaar door te volgen op de socialmediakanalen van 
Keukenhof 

Bloemententoonstelling Keukenhof
Op de hoogte blijven van Keukenhof? Volg de socialmediakanalen. 

 /  visitkeukenhof

http://www.bit.ly/FluistervarenKeukenhof
http://www.bit.ly/FietsenKeukenhof

