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Sortiment

Rembrandt in Rijksmuseumtuin
Het Rijksmuseum heeft dit 
voorjaar een ’grootmeesterlijke’ 
omlijsting van bolgewassen ge-
kregen. Hollands trots, de tulp, 
heeft in het beplantingsplan de 
hoofdrol. De keizerlijke ’friet’ 
speelt een mooie tweede partij. 
Het plan is van tuin- en land-
schapsontwerper Sanne Horn. 
Zij liet zich inspireren door het 
latere werk van Rembrandt.

Onder de voet van de majestueuze 
Pterocarya fraxinifolia aan de zuidzij-

de van het Rijksmuseum in Amsterdam 
straalt dit voorjaar een roodvlammend 
tapijt van bolgewassen je tegemoet. 
Het is een van de drie tulpenplannen 
van tuin- en landschapsontwerper en 
beplantingsdeskundige Sanne Horn, 
die zij in opdracht van Copijn Tuin- en 
Landschapsarchitecten uit Utrecht heeft 
samengesteld. In het najaar van 2013 
heeft het bureau, met medewerking van 
Carien van Boxtel, een eerste tulpenplan 
gemaakt voor de Rijksmuseumtuin. 
Daarvan werd een deel verzorgd door 
Keukenhof. In het najaar van 2014 gingen 
de ruim 25.000 bollen naar ontwerp van 
Horn de grond in. 

Late Rembrandt
Voor het huidige bollenplan liet de be-
plantingsontwerper zich inspireren door 
de tentoonstelling Late Rembrandt in het 
Rijksmuseum, dat tot 17 mei te bewon-
deren was. „In mijn beplantingsplannen 

Tekst Wendy Bakker | Beeld Sanne Horn 
en Wendy Bakker

ben ik altijd op zoek naar verbinding met 
een thema, naar een aanleiding. Voor de 
tuin van het Rijksmuseum zijn dat de 
tentoonstellingen en collecties. Dat geeft 
me de mogelijkheid om vanuit andere 
associaties de beplanting te bedenken 
dan alleen vanuit het esthetische. Daar-
mee probeer ik een sterk beeld neer te 
zetten en een identiteit aan de plek te 
geven.” 

De beeldbepalende werken uit de 
latere periode van Rembrandt (1652-1669) 
worden gekenmerkt door een eigen, 
doorleefde, vrije stijl. Dat vormde voor 
Sanne Horn een prachtige aanleiding om 
haar beplantingskeuze op te baseren. 
„Voor de drie centrale plekken waar de 
bollen zouden komen, heb ik drie aspec-
ten uit het werk van Rembrandt in de 
beplanting proberen te verbeelden: het 
spel van licht en donker (clair-obscur), 
de warme gloed en het kleuren-DNA van 
Het Joods Bruidje.” Elke plek heeft daar-
mee een eigen, onderscheidend thema 
gekregen.

Bij de keuze van de bolgewassen heeft 
ze zich laten adviseren door bloembol-
lenkwekerij Jac. Uittenboogaard & Zonen 
(JUB) uit Noordwijkerhout. Horn maakte 
het ontwerp, maar heeft samen met 
de bollenkweker de puntjes op de ’i’ 
gezet als het gaat om het exacte tijdstip 
van bloei bij de tulpensoorten – vroeg, 
midden en laat – en sterke soorten. 
De samenwerking met kwekers is een 
werkwijze die zij ook bij de beplantings-
concepten van De Floriade 2012 heeft 
toegepast. 

Met Uittenboogaard besprak ze even-
eens de methodiek van aanplant. Deze 
is gebaseerd op percentages per soort 
per mengsel. Uitgangspunt was dat de 
beplantingsvakken het hele voorjaar in 
bloei zouden staan waarbij de midden 
en late bolgewassen de vroege opvolgen 
en qua kleur in intensiteit toenemen. De 
bedoeling was dat de bollenmengsels per 
thema een redelijk homogeen beeld zou-
den opleveren met accentverschuivingen 
gedurende het seizoen (zie tabellen). 

Clair-obscur 
Rembrandt was een meester in het 
schilderen van licht- en donkercontras-
ten die sterker zijn dan in werkelijkheid. 
De achtergrond is meestal donker en de 
voorgrond uitgelicht door bijvoorbeeld 
een kaars of de zon. „Ik wilde deze con-
trastwerking in het bollenmengsel terug 
laten komen, maar dat is niet eenvoudig. 
De verlichte delen in Rembrandts schil-
derijen zijn meestal vlekken maar hoe 
realiseer je dat in een plantvak zonder 
dat het een patroon lijkt te worden?” 

De ontwerper koos ook hier voor een 
combinatie in percentages. Purperen 
tulpen doorbreken het lichtkleurige vlak 
van het tulpenmengsel, geïnspireerd op 
het Keukenhof-mengsel Fluwel41, met 
witte tulpen en keizerskronen. De latere 
tulpen zijn donkerder en intenser van 
kleur en contrasteren dan met Camassia 
leichtlinii ’Sacajawea’ en Anemone coronaria 
’Bride’. 

De kleuren uit het schilderij Het Joods Bruidje krijgen een levendige vertaling in de tuin bij de Philipsvleugel. 
Warme tinten van uiteenlopende kleuren oranje, rood en geel vormen een ongebruikelijk harmonieus geheel.

In het thema ’Clair-obscur’ zijn lichtkleurige Tulipa als ’Exotic Emperor’, 
’Francoise’ en ’Maureen’ aangevuld met donkere soorten als T. ’Jan 
Reus’, T. ’Ronaldo’, T. ’Black Parrot’, T. ’Black Hero’ en Fritillaria persica. 

Langs de randen in het zuidwestelijk deel van de tuin steken donkere Fritillaria 
persica af tegen Narcissus ’Petrel’ en Tulipa tarda. 

>
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Clair-obscur 
Soort Kleur Bloei Percentage Aantal
Diversen:   35% 
Fritillaria persica donkerpaars april-mei 1/pm2 126
Fritillaria persica ’Ivory Bells’ crème-wit april-mei 2p/m2 272
Anemone coronaria ’Bride’ crème-wit mei-juli 20 p/m2 1.520
Camassia leichtlinii ’Sacajawea’ crème-wit mei-juni 2p/m2 272
Tulipa:   65% 
T. ’Exotic Emperor’ crème-wit april 10% 1.260
T. ’Jan Reus’ bruinrood april-mei 8% 1.008
T. ’Francoise’ geelwit april-mei 10% 1.260
T. ’Ronaldo’ purperrrood april-mei 7% 882
T. ’Black Parrot’ Zeer donkerrood mei 10% 1.260
T. ’Maureen’ wit mei 10% 1.260

Warme gloed
Soort Kleur Bloei Percentage Aantal
Diversen:   30% 
Anemone coronaria ’Mr. Fokker’ blauw mei 20p/m2 1.840
Muscari latifolium licht- en donkerblauw april-mei 25p/m2 2.300
Fritillaria imperialis ’Rubra Maxima’ dieporanje april 2p/m2 184
Tulipa:   70%  
T. ’Ile de France’ helderrood april-mei 15% 1.380
T. ’Jan Reus’ bruinrood april-mei 15% 1.380
T. ’Ronaldo’ purperrood april-mei 10% 920
T. ’Black Parrot’ zeer donkerrood mei 10% 920
T. ’Antraciet’ donkerrrood mei 10% 920
T. ’Rococo’ rood mei 10% 920

Tulipa ’Ile de France’, ’Jan Reus’ en ’Ronaldo’ bepalen in april en mei het beeld, de parkiettulpen ’Rococo’, ’Black Parrot’ en de dubbele Tulipa ’Antraciet’ fleuren 
vanaf tweede helft mei het vak op. De onderlaag bestaat uit blauwbloeiende Viola en Muscari latifolia. Half mei verschijnt Anemone coronaria ’Mr. Fokker’.

Warme gloed
In de tuin aan de zuidzijde van het 
Rijksmuseum bij de oude vleugelnoot en 
achter de ronde fontein ligt het tuindeel 
dat is beplant naar het thema ’Warme 
gloed’. De warme kleuren uit de schilde-
rijen van Rembrandt vind je hier terug: 
purper, paars, rood en oranje. Doordat de 
vijf vakken met hetzelfde mengsel zijn 
ingeplant ontstaat er een bijna dra-
matisch effect. Tulpen in verschillende 
roodschakeringen en met verschillende 
bloemvormen groeien uit een basis van 
purperblauwe Viola, Muscari latifolia en 
Anemone coronaria ’Mr. Fokker’. 

Uit het rode tulpentapijt schieten Fritil-
laria imperialis ’Rubra Maxima’ hier en 
daar omhoog. De uitgesproken, keizer-
lijke, oranje bloemen met hun groene 
bladenpruik geven het vak een grappige 
twist. „Zeker omdat ze niet allemaal zijn 
opgekomen. Niet dat dat de bedoeling 
was maar ik vind het wel leuk, een beetje 
dwars. En het geeft ook aan dat je met 
levend materiaal nooit 100% garantie 
hebt dat het beeld dat je beoogt ook ge-
realiseerd wordt. Zo kwam na het koude 
voorjaar en de warmte ineens, ook alles 
in een keer in bloei.”

De bovenlaag van tulpen wordt, naar-
mate het bollenseizoen vordert, steeds 
donkerder van kleur tot bijna zwart. 
Aan het einde van het seizoen worden 
de bollen gerooid en worden de vakken 
gevuld met een mengsel van eenja-
rige planten. Dit wordt gedaan door de 
Koninklijke Ginkel Groep uit Veenendaal 
die ook het onderhoud van de tuin doet. 

De beplanting van eenjarige bloeiers is 
samengesteld in overleg met Kwekerij De 
Werkplaats uit Katwijk.

Het Joods Bruidje
Voor de inrichting van de plantvakken 
in de net geopende tuin bij de Philips-
vleugel werkte de ontwerper samen met 
Irma Boom. Zij is grafisch ontwerper in 
opdracht van het Rijksmuseum. „Irma 
heeft kleurenstalen samengesteld van 
de belangrijkste klassieke werken in het 
museum. Zo ook van Het Joods Bruidje. 
Het kleuren-DNA van dit beroemde schil-

derij van Rembrandt hebben we vertaald 
naar een tulpenmengsel.” 

Gedurende alle weken van het tulpen-
seizoen zijn de kleuren uit de staalkaart 
in de beplanting te herkennen. Om 
accenten aan te brengen in de vakken 
wordt het percentage van bepaalde tul-
pensoorten per vak in het basismengsel 
verhoogd. „De combinatie is best heftig”, 
zegt Horn, „maar als je Het Joods Bruidje 
ernaast zou leggen, zie je duidelijk de 
overeenkomsten.”

De tuin bij de Philipsvleugel ligt in 
de avondzon. Het warme strijklicht 
aan het einde van de middag verzacht 
de contrasten tussen het oranje, rood, 
paars, zalmroze en geel. Ook hier heeft 
de ontwerper gewerkt met een variatie 
aan bloemvormen, van soorten uit de 
Triumph-groep tot gevuldbloemigen en 
parkiettulpen. 

Langs de randen van de tuin, alsook 
bij het terras van het restaurant, bloeien 
eveneens bolgewassen. Het vormt de 
verbinding tussen de verschillende tuin-
delen van het Rijksmuseum. Hier groeien 
Fritillaria persica ’Ivory bells’, Fritillaria per-
sica, Narcissus ’Petrel’ en Tulipa tarda. Aan 
de schaduwzijde staat nog een enkele 
Fritillaria raddeana in bloei. Die, eenmaal 
uitgebloeid, de tuin nog enige tijd kan 
sieren met haar prachtige zaaddozen.  <

De warme gloed in de schilderijen van Rembrandt is uitgewerkt in een middenlaag van roodpurperen 
tulpen waarboven Fritillaria imperialis ’Rubra’ uittornen tegen de oplichtende achtergrond van de 
fontein. 

Kleuren-DNA
Soort Kleur Bloei Percentage Aantal
Fritillaria:   20% 
Fritillaria persica donkerpaars april-mei 2p/m2 130
Fritillaria imperialis ’Maxima Lutea’ geel april-mei 2p/m2 130
Tulipa:   80% 
T. ’Salmon Prince’ zalmkleurig april 8% 520
T. ’Sunny Prince’ zachtgeel april 8% 520
T. ’Seadov’ rood april-mei 6% 390
T. ’Hermitage’ oranje gevlekt april-mei 10% 650
T. ’Ile de France’ helderrrood april-mei 8% 520
T. ’Yellow Flight’ geel mei 5% 325
T. ’Jan reus’ bruinrood april-mei 15% 975
T. ’Black Parrot’ zeer donkerrrood mei 10% 650
T. ’Golden Artist’ geel-oranje gestreept mei 10% 650


