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Het toverwoord in het groenbe-
heer is tegenwoordig ’verwilde-
ring’. Alles moet verwilderen, op
zichzelf passen, uitzaaien - maar
niet al te rigoureus. Een en ander
geldt niet alleen voor vaste plan-
ten die niet zo erg doorlevend
zijn als hun naam doet vermoe-
den en natuurlijk ook voor twee-
jarige planten die, ook al knopen
ze er vaak nog een jaartje aan
vast, in het eerste bloeijaar toch
op z’n mooist zijn. Daarbij ko-
men dan nog heel wat eenjarigen
waarvan we dat soms eigenlijk
niet mogen verwachten maar
zich toch na een zachte winter
opnieuw presenteren: Lobularia,
Eschscholzia, Calendula. Maar
ook bollen en knollen moeten te-
genwoordig meedoen in het ver-
langen naar verwildering.

Tulpenbollen zijn eenjarig
In hoeverre zijn bijvoorbeeld tul-
pen geschikt om te verwilderen?
Voor ik op die vraag inga, moet
eerst nog eens nadrukkelijk wor-
den gesteld dat tulpenbollen op
zich eenjarig zijn. Van de bol die
in oktober-november wordt ge-
plant is in juli in feite vrijwel
niets meer over. Uit de eindknop
ontwikkelt zich de bloemstengel

en de bloem. Daarvoor wordt alle
energie verbruikt.
In zo’n bol zijn ook een hoofd-
knop en meerdere zijknoppen
aanwezig. Daaruit ontwikkelen
zich respectievelijk een grote
nieuwe bol en een aantal kleine
bolletjes. Deze levenscyclus
maakt het voor tulpen niet echt
gemakkelijk om jaar in jaar uit
op dezelfde plaats te blijven
staan. Uiteraard zijn de echte wil-
de tulpen het meest geschikt en
zijn de resultaten van de cultivars
van T. kaufmanniana, T. greigii,
T. fosteriana en T. praestans ook
redelijk goed. Dat komt ongetwij-
feld doordat deze tulpen toch wat
dichter bij de natuurlijke soorten
staan dan de traditionele tuintul-
pen. Deze groep is overigens
vooral ontwikkeld en geselec-
teerd om bruikbaar te zijn als
snijbloem. Vroegheid, geschikt-
heid om in de winter een goede
bloemkwaliteit te leveren, houd-
baarheid op water en een trans-
portbestendigheid spelen daarbij
een grote rol.

Ook voor verwildering
Aan goede tuineigenschappen is
bij tulpen veel minder aandacht
besteed. Daar komt veel minder

omzet uit. Toch hebben de mees-
te van deze tulpen (per ongeluk?)
zeker ook goede eigenschappen
en zelfs is er een aantal dat heeft
bewezen voor verwildering in
aanmerking te komen. Het is be-
paald jammer dat daar in Neder-
land, in tegenstelling tot in Enge-
land, zo weinig gebruik van
wordt gemaakt. Overigens zijn in
Nederland wel enkele heel goede
voorbeelden te vinden in de
Theetuin in Weesp. Jacqueline
van der Kloet heeft daar veel
geëxperimenteerd met bolgewas-
sen.
Bollen van tuintulpen die voor
een zekere mate van verwildering
moeten zorgen dienen eens zo
diep te worden geplant als nor-
maal. Wat extra voedsel bij voor-
keur als ze net boven de grond
komen, is bepaald geen overbodi-
ge luxe. Misschien staat een en
ander wel haaks op elkaar. Ver-
wilderen en extra (anorganisch)
voedsel, maar het is in dit geval
noodzakelijk. Het mooiste komen
verwilderingstulpen tot hun recht
als ze zich in een tapijt van bo-
dembedekkers kunnen uitleven.
Er zijn soorten genoeg die daar-
voor in aanmerking komen. De
keuze van de bodembedekker is
natuurlijk sterk afhankelijk van

SSortiment

voor 
verwildering
Sinds een aantal jaren vinden er experimenten
plaats met tulpen om te zien in hoeverre deze
geschikt zijn voor verwildering. Naast de wilde
en ’botanische’ soorten zijn ook tuintulpen be-
oordeeld. Een flink aantal rassen blijkt zich ge-
durende meerdere jaren goed te handhaven.

Wim Oudshoorn over

1 Verwilderde lelie-
bloemige tulpen.

2 Verwilderde
,Triumf tulp ’Lustige
Witwe’.

3 De zacht lilaroze,
geurende soort Tuli-
pa saxatile.

4 Tulipa clusiana var.
chrysantha bloeit
donkergeel. De bui-
tenzijde van de
bloemblaadjes zijn
karmozijnkleurig.

5 Tulipa turkestanica
met tot twaalf crè-
mewitte bloemen per
steel verwilderd
goed en wordt ruim
geteeld.

6 ’Bronze Charm’ is
een selectie uit de
wilde soort Tulipa
batalinii.

7 Een groot aantal
rassen binnen de
Kaufmanniana -
groep is geschikt
voor verwildering,
waaronder ’Ancilla’.
De groep kent vele
kleuren en kleurva-
riaties.
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onder meer de steellengte van de toe te
passen tulpen.

Geschikt wilde sortiment
Veruit het best geschikt voor verwilde-
ring zijn de echte wilde of bijna wilde
soorten. In mijn eigen tuin bloeiden
T. turkestanica en T. tarda afgelopen
voorjaar voor de achtste keer en dat zon-
der dat er naar wordt omgekeken. De ge-
schikte soorten in deze groep zijn:
T. bakeri ‘Lilac Wonder’, ronde bloemen,
lichtpaars van kleur, april, 20 cm;
T. batalinii, geel, april-mei, 10-15 cm;
T. celsiana, geel met brons, geurend,
meerbloemig, eind mei, 15-20 cm;
T.clusiana var. chrysantha, donkergeel
met karmozijn, april, 15-20 cm;
T. eichleri, oranjerood, blad grijsgroen,
zwart hart, april-mei, 25-30 cm;
T. linifolia, primulageel met rozerood,
eind mei, 40-50 cm;
T. pulchella violacea, zuurstokroze, zwart
hart, ronde bloemvorm, maart, 15-20 cm;
T. saxatilis, zacht lilaroze, geurend, april,
20-25 cm;
T. tarda, tot 6 stervormige geel met witte
bloemen per steel, april-mei, 10-15 cm;
T. turkestanica, tot 12 crèmewitte bloe-
men per steel, maart, 15 cm;
T. urumiensis, geel, april-mei, 15-20 cm.
Er dient rekening mee gehouden te wor-
den dat deze wilde soorten veelal op zeer
beperkte schaal worden geteeld. Een
groot aanbod is er alleen van T. turkesta-
nica en T. tarda.

Botanische tulpen
Iets verder van de wilde soorten af staan
de zogeheten botanische tulpen. In deze
groep vinden we de cultivars van onder
meer de T. Kaufmanniana -Groep, T.
Greigii -Groep, T. Fosteriana -Groep, en
T. Praestans- Groep. De eerste twee groe-
pen - in  Amerika worden ze wel waterle-
lie tulp genoemd - hebben vaak mooi ge-
tekend blad. Dit geeft ze zeker
meerwaarde.

De verschillende rassen in de Fosteriana-
groep bereiken hoogten tussen 30 en 50
cm. De bloei vindt vroeg plaats (april).
Goed bruikbare rassen zijn: ’Candela’, ci-
troengeel; ’Mad. Lefeber’, vuurrood;
’Orange Emperor’, helderoranje, gele ba-
sis; ’Princeps’, helderrood met bronsgroe-
ne basis; ’Purissima’, zuiver wit.
De vertegenwoordigers van de Greigii-
groep worden slechts 20 à 30 cm hoog en
hebben meestal fraai getekend blad. De
bloeitijd is april. Het sortiment bestaat
uit: ’Cape Cod’, abrikoosroze, gele rand,
gevlekt blad; ’Plaisir’, karmijnrood, witte
rand, gevlekt blad, ’Red Riding Hood’,
vermiljoenrood, gevlekt blad.
De cultivars in de Kaufmanniana-groep
worden niet hoger dan 10 à 20 cm. Het
verschil in open en gesloten bloem is erg
groot, ook in kleur. Er zijn rassen met
groen maar vooral ook met gevlekt blad.
Ook deze tulpjes bloeien vroeg, sommige
al in maart. De belangrijkste cultivars
zijn: ’Ancilla’, de originele waterlelietulp,
rood en roze, groen blad; ’Corona’, oran-
jerood, gevlekt blad; ’Early Harvest’, zeer
vroeg bloeiend, geraniumrood, geel ge-
rand, gevlekt blad; ’Guiseppe Verdi’, kar-
mijnrood, geel gerand, gevlekt blad;
’Hearts Delight’, karmijnrood, bleekgele
rand, gevlekt blad; ’Showwinner’, kardi-
naalrood, gevlekt blad; ’Stresa’, aalbes-
rood en geel, gevlekt blad.
De cultivars in de Praestans-groep heb-
ben kleine bloemen, maar er komen er
meerdere op één steel voor. Hoogte 20 à
25 cm, bloei april. Het aanbod bestaat
hoofdzakelijk uit een ras: ’Fusilier’, ver-
miljoenrood, meerbloemig.

Enkele geschikte tuintulpen
Proeven hebben aangetoond dat ook de
groep van tuintulpen verschillende rassen
kent die redelijk tot goed kunnen verwil-
deren. Geschikte rassen komen in alle
gangbare groepen voor.
Laag (30 à 40 cm) blijven de enkele vroe-
ge tulpen. Ze bloeien in de periode eind
maart-begin april. Geschikt zijn: ’Christ-

mas Marvel’, dieproze; ’Couleur Cardin-
al’, violetrood; ’Prinses Irene’, oranje en
oranjerood.
Ook de dubbele vroege tulpen blijven
laag. Hun gevulde bloemen die zich eind
maart-eind april openen, reiken niet ho-
ger dan 25 à 30 cm. Verwilderen laat zich
met name: ’Peach Blossom’, roze.
De Triumf tulpen bereiken een gemiddel-
de lengte van 50 cm. Ze staan rond 1 mei
in bloei. De keuze voor verwildering is re-
delijk ruim en bestaat uit: ’Abu Hassan’,
purperbruin, geel gerand; ’Cassini’,
bloedrood; ’Don Quichotte’, donkerroze;
’Golden Melody’, geel; ’Kees Nelis’, hel-
derrood; ’Lustige Witwe’, rood, witte
rand; ’Peerless Pink, zachtroze.
De groep van Darwin hybriden kent gro-
te, vaak felgekleurde, bloemen en een
unieke bloemvorm - vooral in knoptoe-
stand. Steellengte is 60 à 70 cm. De bloei
is middelvroeg. Geschikt zijn: ’Apel-
doorn’, vermiljoenrood; ’Beauty of Apel-
doorn’, oranjegeel, rood gestreept; ’Gol-
den Apeldoorn’, geel; ’Oxford’, rood;
’Striped Apeldoorn’, goudgeel, rood ge-
streept.
De leliebloemige tulpen danken hun
naam aan de slanke, vaasvormige bloe-
men. De vaak puntige bloemblaadjes zijn
naar buiten gebogen. Deze tulpen wor-
den 50 cm hoog en komen rond half mei
in bloei. Verwilderingsgeschikt zijn:
’Aladdin’, dieprood; ’Ballade’, violet, wit
gerand; ’Red Shine’, rood; ’White Tri-
umphator’, wit.
De bloemen van de dubbel late tulpen lij-
ken wat op pioenen. Ze zijn gevuld en de
steellengte is 40 à 50 cm. De bloei vindt
plaats in de tweede helft van mei. Voor
zover bekend is alleen ’Angelique’, helder
roze geschikt voor verwildering.
Grillig gevormd en apart gekleurd zijn de
parkiettulpen. De bloemblaadjes zijn ge-
karteld of grof ingesneden. De bloem-
blaadjes hebben vaak groene vlekken.
Hoogte 50 à 60 cm. De bloeitijd valt in de
tweede helft van mei. Bruikbaar is: ’Estel-
la Rijnveld’, rood en crèmewit met wat
groen. ■
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