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Invalshoeken genoeg op de
Hortus Bulborum
Plantentuinen vormen een
interessante bron van vernieuwing voor de bloembollensector. Peter Knippels bezocht de
afgelopen jaren een aantal van
deze tuinen in binnen- en buitenland. In deze laatste aflevering over tuinen komen we
thuis: de Hortus Bulborum in
Limmen.
Tekst en fotografie: Peter Knippels
Nabij de Nederlandse Hervormde Kerk van Limmen staan elk voorjaar duizenden historische
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et verhaal van en over de Hortus Bulborum is al vele malen beschreven,
met elk zijn eigen invalshoek. Voor de
enkeling die het gemist heeft, volgen hier nog
enkele woorden over de geschiedenis van de
Hortus, voordat ik u meeneem voor een wandeling langs de bloeiende fritten, narcissen,
hyacinten en tulpen. Is het een koud en laat
voorjaar, dan hebben we geluk dat we ook de
collectie krokussen in bloei kunnen zien.
In 1924 start het hoofd van de lokale openbare lagere school in Limmen, Pieter Boschman,
met het verzamelen van oude tulpencultivars.
Hij ziet dat oude, historische tulpencultivars
dreigen te verdwijnen. Om dit een halt toe te
roepen, legt hij een verzameling aan. Enkele
jaren later ontmoet Boschman dr. Willem de
Mol. De Mol is bekend door zijn onderzoek
naar de mogelijkheden van het bestralen van
bloembolgewassen voor het verkrijgen van
nieuwe cultivars. Het meest bekende resultaat
hiervan is de tulp 'Estella Rijnveld, vernoemd
naar zijn echtgenote. De Mol houdt zich ook
bezig met het veredelen en verzamelen van
hyacintencultivars. Net als Bosclunan heeft hij
ruimtegebrek en zoekt hij hiervoor een oplossing Hij vindt de oplossing bij en met Boschman. De heren richten in 1928 de Hortus Bulborum op en ze vinden bij de Limmense firma
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tulpencultivars te bloeien

In 1992 verhuist de Hortus Bulborum naar zijn
huidige locatie aan de Zuidkerkenlaan in Limmen, achter de oude school en de kerk van de
Nederlands-hervormde gemeente. Ik kan niet
anders zeggen dan dat dit een zeer passende
locatie is voor de collectie historische bolgewassen.

INVALSHOEKEN
Heden ten dage omvat de collectie 4.000 verschillende soorten en cultivars, waaronder
2.600 tulpen, 1.100 narcissen en 130 hyacinten. Een groot deel van de narcissencollectie is
afkomstig van wijlen Karel van der Veek.
Mijn bezoek aan de Hortus is meestal op zondagmiddag, bij voorkeur als het droog is en als
de zon schijnt. Ik ga een keer vroeg voor de
hyacinten, narcissen en vroegbloeiende tulpen
en een keer laat voor later bloeiende tulpen. In
mijn rugzak zitten altijd een fototoestel en het
boek 'Hortus Bulborum; schatkamer van historische bolgewasseri, geschreven door Les-
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lie Leijenhorst. Onthoud bij het lezen van het
volgende dat ik een vakidioot ben, ik weet het,
maar ik doe er niemand kwaad mee. Ik bereid
mijn bezoeken voor aan de hand van dit boek.
Het tweede deel ervan bestaat uit een opsomming van de cultivars en soorten met erbij vermeld het jaar van introductie en de veredelaar.
Ieder bezoek kies ik een andere invalshoek:
een bedrijf dat de cultivars heeft veredeld (bijvoorbeeld tulpencultivars van CV Hybrida uit
Schoorl), een groep cultivars (bijvoorbeeld
enkele vroege tulpen van voor 1900), een periode van introductie (bijvoorbeeld de oorlogsjaren 1940-1945), oude hyacintencultivars of
hyacinten veredeld door het IVT, narcissen
uit de stal van de firma E.H. Krelage. Met het
boek in de hand loop ik door de Hortus langs
de betreffende cultivars of soorten. Op deze
manier wordt een bezoek meer dan slenteren
langs de bloeiende planten en er plaatjes van
schieten. Een bezoek heeft zo voor mij toegevoegde waarde en wordt meer een totaalplaatje.
Wat ik ook leuk vind is te lezen wie welke cultivar of soort heeft geadopteerd en me dan af
te vragen 'waarom deze cultivar of dit soort?'
Soms ligt het antwoord voor de hand, soms
ook niet. Bij dit laatste ben ik toch wel nieuwsgierig naar het verhaal achter het adopteren.

