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LeidenContactWil je het mooiste lentepark 
ter wereld bezoeken?  
Arriva brengt je er graag naartoe!
Zeker met een Combiticket reis je makkelijk en voordelig. Daarmee 
heb je namelijk toegang tot Keukenhof én alle bussen van Arriva in 
Zuid‑Holland voor maar 29,50 euro (4 t/m 17 jaar 15,50 euro)! 

Je kunt bijvoorbeeld Keukenhof Express bus 854 nemen. Die snelbus 
rijdt van Leiden Centraal rechtstreeks naar Keukenhof en zet je bij de 
hoofdingang af. Je koopt het Combiticket op keukenhof.nl/ov of bij 
VVV Leiden (Stationsweg 26). 

Kijk voor meer informatie over de reismogelijkheden met 
Arriva naar Keukenhof op keukenhof.nl/ov.

Combiticket
Bus + Entree

Keukenhof
Volwassene € 29,50
Kind (4‑17) € 15,50

8,4
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Achter het Academiegebouw op het Rapenburg ligt de oudste botanische tuin van

Nederland en één van de oudste tuinen ter wereld. In 1590 gesticht door de Universiteit

Leiden en in 1594 ingericht door Carolus Clusius (1526-1609) als tuin voor onderwijs 

en onderzoek. Clusius bracht de tulp naar Nederland, de bloem die uitgroeide tot nationaal 

symbool.

Hortus botanicus Leiden
Toen Carolus Clusius als hofbotanicus voor de 
keizerlijke tuin in Wenen werkte, ontving hij 
tulpenbollen van zijn vriend Ogier Ghislain de 
Busbecq (1522-1592), de gezant van de Duitse 
keizer. Later werd Clusius directeur bij de Hortus 
botanicus Leiden en nam zijn tulpencollectie mee 
naar Nederland. In 1595 bloeide de eerste tulp 
in de Hortus. 

In de 17e eeuw werd de tulp een statussymbool 
dat getuigde van smaak en rijkdom. Het succes 
van de tulp bereikte een hoogtepunt in 1637 
toen de prijzen van tulpenbollen zo hoog lagen 
dat voor goede exemplaren net zoveel werd 
betaald als voor een grachtenpand aan de 
Herengracht in Amsterdam. Het meeste werd 
betaald voor gevlamde tulpen (wat later een 
virusinfectie bleek). 

Clusius legde door zijn onderzoek de basis voor 
de Nederlandse bollenteelt en tulpenveredeling. 
Naast tulpen zijn er in de Hortus ook vele andere 
bijzondere bolgewassen te zien, van blauwe 
drui�es tot alliums, hyacinten en narcissen. In het 
voorjaar is ook de wilde tulp Tulipa sylvestris in de 
tuin te bewonderen.

Leiden
Wie eenmaal de 
Hortus botanicus 
in Leiden bezoekt, 
ontkomt niet aan de 
andere prachtige 
elementen van deze 
Gouden Eeuw stad. Leiden is één
groot openluchtmuseum met een monu-
mentaal centrum. Klein en intiem, zodat 
bezoekers alles op loopafstand kunnen 
bezoeken. De stad telt maar liefst 13 
musea, 28 km aan grachten en ruim 3000 
monumenten. Het bekendste icoon van de 
stad is meesterschilder Rembrandt van Rijn die 
hier de eerste 25 jaar van zijn leven in Leiden 
doorbracht. Daarnaast is Leiden een gezellige 
en levendige studentenstad. Geniet van de 
bootjes op de grachten, de vele terrassen 
en gezellige winkels of maak een wandeling 
langs de 35 ho�es die de stad telt! 

Wie de historie van de tulp hee� ontdekt, 
brengt zeker een bezoek aan het mooiste 
bloemenpark van Nederland: Keukenhof. 

Keukenhof: het mooiste 
lentepark ter wereld
Voor sommige bijzondere plekken hoef je 
geen wereldreis te maken, ze liggen gewoon 
om de hoek. Keukenhof is dé plek om in de 
lente te genieten van miljoenen bloeiende 
tulpen, narcissen en andere bloemen.

Het monumentale wandelpark is 32 hectare 
groot en hee� 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.  

De geschiedenis van de tulp
De tulp is wereldwijd het beeldbepalende 
icoon van Nederland. In de Historische 
tuin in Keukenhof vertellen de tulpen zelf 
de ontwikkeling van 400 jaar tulpenteelt in 
Nederland. Je vindt hier een reconstructie van 
de Clusius-tuin, beplant met tulpen die soms 
al vier eeuwen geteeld worden.

Keukenhof is in 2022 geopend van 24 
maart tot en met 15 mei. Kijk voor meer 
informatie op keukenhof.nl.
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Highlights Keukenhof

• Het leukste dagje uit.

• Mooiste plek voor foto’s en selfies

• Kinderen kunnen dieren kijken bij 
de kinderboerderij, spelen in de 
speeltuin en op onderzoek uitgaan 
in het doolhof

• Inspiratie voor eigen tuin of balkon

• Een beeldentuin met kunstwerken

• Vaar langs de bollenvelden in een 
fluisterboot

• Combineer je bezoek met een 
fietstocht langs de prachtige 
bloeiende bollenvelden

• Bezoek ook Landgoed Keukenhof 
met het prachtige kasteel en 
andere rijksmonumenten

Hidden behind the Leiden University Academy building lies 

the oldest botanic garden in the Netherlands. Moreover, 

it is also one of the oldest botanic gardens in the world. 

Founded in 1590 by the University of Leiden, it was laid 

out as a garden for education and research purposes by 

Carolus Clusius in 1594. Clusius brought tulips to the 

Netherlands, the flower that would become a national icon.

Hortus botanicus Leiden
Two flowerbeds in the Clusius garden were
entirely devoted to the tulip, and the 
flower could also be admired in other parts 
of the garden. An etching dating from 1610 
depicts a tall fence, which was put up to 
protect the valuable tulips against the�. 
From its early days in the Hortus, the tulip 
became an important nursery product, 
giving the famous bulb fields of Holland 
their name.

The success of the tulip peaked in 
1637 when the flamed tulips became 
extremely popular. At the beginning of 
the 17th Century, people did not know 

that the flame pattern was actually caused 
by a disease which was not necessarily 
transferred from one tulip to another. 
Research into techniques to alter the 
pattern, colour and shape of tulips marked 
the beginning of bulb cultivation in the 
Netherlands. In the Hortus botanicus Leiden 
you can find various tulip species dating 
back to the beginning of the Hortus, still 
featured in the Clusius garden. In addition, 
you will find modern bulbs in the bulb 
greenhouse located near the tropical 
greenhouses and throughout the 
gardens.

Leiden
When you visit the Hortus 
botanicus in Leiden, be sure 
not to miss the other beautiful 
elements this Golden Age city has 
to offer. Leiden is nothing short of a 
large open-air museum with a monumental 

city centre. 
Compact, 
picturesque and 
just a stone’s 
throw away. 
The city boasts 
13 museums, 
28 kilometres 
of canals and 
over 3000 
monuments. The 
city’s most famous 
icon is the painter 

Rembrandt van Rijn, who spent the first 25 years 
of his life in Leiden. Leiden is a lively and cosy 
student city. Enjoy the boats on the canals, the 
many waterside terraces and shops or explore 
one of the 35 beautiful almshouse courtyards! 

Those who have discovered the history of the 
tulip, will also enjoy a visit to the most beautiful 
flower park of the Netherlands: Keukenhof.  

Keukenhof: the most beautiful 
spring garden in the world
You don’t have to travel the world for special 
places, when some are just around the corner. 
Keukenhof is the place to enjoy millions of 
blooming tulips, daffodils and other flowers in 
spring. The monumental park is spread over 
32 hectares and has 15 kilometers of walking 
paths that take you past beautiful water features, 
fountains and sculptures. But it’s the world 
famous tulips that take center stage; you will find 
more than 800 species in all colours and shapes.

Young and old can enjoy a wonderful day out 
in the open air. For children there is the Miffy 
playground, or they can walk on water on the 
stepping stones, or follow a fun treasure hunt.

The history of the tulip
The tulip is the known worlwide as the icon 
of the Netherlands. In the Historic Garden in 
Keukenhof, the tulips tell the story of 400 years 
of tulip cultivation in the Netherlands. Here you 
will find a reconstruction of the Clusius garden, 
planted with tulips that have been cultivated for 
four centuries.

In 2022, Keukenhof will be open from 24 
March to 15 May. For more information, visit 
keukenhof.nl.

Highlights Keukenhof

• A great day out for all ages

• The most beautiful place for photos 
and selfies

• Children can see animals at the 
petting zoo, play in the playground 
and explore the maze

• Inspiration for your own garden 
or balcony

• A sculpture garden with many 
works of art

• Sail around the bulb fields in an 
electrically-propelled whisper 
boat.

• Combine your visit with a bike ride 
around the blooming flower fields

• Also visit Keukenhof Estate with the 
beautiful castle and other national 
monuments
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Pay a visit to our museumshop after 
your stroll through the Hortus. 
Present this leaflet to the cashier at 
our museumshop to receive a free 
packet of seeds (while stocks last).
.

Breng na uw wandeling in de Hortus 
een bezoek aan onze museumwinkel. 
Op vertoon van deze flyer ontvangt u 
een gratis zakje zaden. OP=OP.


