de Tulpen het vervolg

voorwoord

In januari 2011 is Stichting Een Bos Tulpen opgericht. Met
veel enthousiasme hebben de bestuursleden ja gezegd op
de vraag te gaan staan voor het Tulpenproject.
Overtuigd als we zijn van de waarde voor de deelnemende
kinderen en jongeren,
de kennismaking met kunst en de belangstelling voor
techniek.
Ervaren wat hoofden kunnen bedenken en handen kunnen
maken, verwondering over eigen kunnen en verbeelding,
enthousiasme over samenwerking.
Dat is voor de vorming van de deelnemers van groot
belang. Dat draagt bij aan respect voor elkaar en de
publieke ruimte.
Daar zetten wij ons als bestuur graag voor in.
In de hoop en overtuiging dat de belangstelling blijft
groeien.
Deze brochure laat u zien hoezeer het de moeite waard is
aan het Tulpenproject mee te doen.”
Els Kuijper
Bestuursvoorzitter

de tulpen
De Tulpen, een project op basis van een simpel maar zeer effectief
gebleken concept: laat leerlingen van basisscholen Fantasietulpen tekenen en laat Vmbo-leerlingen daarvan dunne en Mboleerlingen dikke stalen modellen maken.
Onderwijs, bedrijfsleven en overheid werken zo, met wat prikkels
van buiten, vruchtbaar samen.
Er is hard gewerkt, de afgelopen 3 jaar. Bijna 30 presentaties
op drukbezochte plaatsen. 5000-6000 deelnemers (leerlingen
van het basis-, Vmbo- en Mbo-onderwijs) en 100.000 - 150.000
geïnteresseerden.
De deelnemers zijn zelf kunstenaar: zij maken kennis met elkaar,
inspireren elkaar, leren van elkaar en werken samen. Het resultaat
is voor iedereen zichtbaar en toonbaar.
Een project dat gezien mag worden. Met als gevolg veel blije en
trotse gezichten, bij de leerlingen maar ook bij hun ouders, hun
familieleden, kennissen en vrienden.
De eerste serie van 25 Tulpen is bijna voltooid. Een deel daarvan
staat al in Rotterdam-Zuid. De rest gaat binnenkort, als de
omstandigheden het toelaten, naar buiten.
Ook buiten Rotterdam is er belangstelling. Eén Tulp staat al in de
tuin van Kasteel Keukenhof. Aan plaatsing van Tulpen in o.a. Den
Haag, Maasland en Naaldwijk wordt gewerkt. Samenwerking met
Berlijn begint op gang te komen.
Het begin is er. Er is een basis van waaruit verder gewerkt kan
gaan worden. Er is een netwerk en er zijn Tulpen. Een goed
moment om vooruit te kijken. Een goed tijdstip om een eigen
Tulpenstichting op te richten. Kortom: wordt vervolgd.
Mart Bechtold & Ger C. Bout,
Rotterdam, Maart 2011.

het concept

Leerlingen van basisscholen tekenen Fantasie-tulpen, op school
of tijdens een festival. Leerlingen van Vmbo-metaal maken
modellen van dun staal (grofweg 2.00 meter hoog), van een
selectie van die tekeningen.
Leerlingen Mbo-metaal maken soortgelijke modellen van dik
staal, zorgen voor de betonnen voeten en assisteren bij het beschilderen.
De dunne modellen zijn bedoeld voor binnen, de dikke voor
buiten. De dikke modellen worden roestwerend behandeld en
zijn “hufterproof”.
Dunne en dikke modellen worden door de leerlingen van de
basisscholen beschilderd, in nauwe samenwerking met leerlingen van de schildersvakopleiding, bij voorkeur op plaatsen waar
veel mensen komen.
De dunne modellen worden binnen opgesteld, de dikke buiten
op goed zichtbare en goed toegankelijke plaatsen.
Rond de plaatsing wordt een officiële en feestelijke onthulling
georganiseerd.

tulpen?

Iedereen kan Tulpen tekenen.
Tulpen kunnen altijd.
Tulpen zie je overal.
Tulpen zijn universeel.
Iedereen kan dus meedoen.
&
Iedereen mag meedoen.

overzicht presentaties
2011

maart, presentatie Stichting Een Bos Tulpen.

2010

november, plaatsing Tulpen Kinderrechtenfestival, de Toermalijn en de Globetrotter 2 op
het Afrikaanderplein:
oktober, Tulpen beschilderen tijdens Brains@work;
september, plaatsing Tulpen de Globetrotter, de Schalm en Villa Zebra voor kantoor
deelgemeente Feijenoord;
september, plaatsing StephanusTulp in de Educatieve Tuin Vreewijk;
september, presentatie 2 dunne Tulpen in Winkelcentrum de Tuinen in Naaldwijk;
juli/augustus, Jeugdvakantieland Ahoy;
juni, Citysafari gemeenteraadsleden gemeente Rotterdam, met
bezoek Schildersvakopleiding;
juni, presentatie 2 Tulpen in de hal van Albeda Rosestraat;
juni, presentatie dunne Tulp bij het ISW in Naaldwijk aan de leerlingen van de
Joannesschool in Naaldwijk;
april, Internationaal Kinderfeest met als goed doel: Stichting Doe een Wens, op het
Afrikaanderplein;
april, Talentenfestival Ahoy, schenking twee kleine Tulpen aan burgemeesters Rotterdam
en Schiedam;
april, beschilderen Limousine-Tulp met assistentie van locoburgemeester Jantine Kriens;
april, Vreewijks Groen, educatieve tuin, plaatsing vreewijk Tulp;
maart, skills Ahoy;
januari, lassen bus bij PWS in Bergambacht met leerlingen Reconvalescentenschool;
januari, presentatie Schoonhovens college op open avond.

2009

november, Kinderrechtenfestival;
october, opening RDM campus & Prins Willem Alexander;
september, plaatsing Tulp in tuin Kasteel Keukenhof;
juli/augustus, Jeugdvakantieland Ahoy;
juni, Villa Zebra;
april, presentatie Tulp tuin Keukenhof bij jubileum Evers-Staalbouw.

2008

november, plaatsing 2 Tulpen voor stadhuis Rotterdam;
november, bekendmaking dat Turijn de volgende Europese Jongerenhoofdstad gaat
worden & overhandiging kleine Tulp aan de officiele delegatie uit Turijn;
september, Euroskills & Prinses Maxima;
mei, Villa Zebra.

manier van werken
Een paar voorbeelden:

en beschilderd tijdens Jeugdvakantieland 2009. De
Wilgenstam is zeer geïnteresseerd in uitwisseling met
In de zomer van 2009 tekenden kinderen tijdens Jeugdvakantieland bijna Berlijn, zodat het goed mogelijk is dat er in de toekomst
1000 Tulpen. Drie van die tekeningen zijn geselecteerd en inmiddels een Tulp die gitaar speelt bij de Brandenburger Tor te
in staal uitgevoerd. Eén van die tekeningen toont een limousine met zien zal zijn.
Tulppassagiers. Omdat het om een bijzondere tekening ging maar ook
om een bijzondere tekenaar is deze tekening geselecteerd. Zo is de Via via zijn De Tulpen benaderd door Eversstaalbouw uit
Reconvalescentenschool in beeld gekomen, een school voor leerlingen Hillegom, vanwege de viering van het 75-jarig bestaan
met ernstige gezondheidsproblemen.
van dit bedrijf. Tijdens de kennismaking in Hillegom
stelde men voor om leerlingen van een plaatselijke
Op basis van de tekening zijn de onderdelen gesneden bij het bedrijf PWS basisschool Tulpen te laten tekenen en één van die
in Bergambacht. Leerlingen van het Schoonhovens College (een Vmbo tekeningen in staal uit te voeren. Dat is gebeurd.
metaalopleiding) zetten in nauwe samenwerking met medewerkers van Een tekening van een tractor met Tulp bestuurder is
PWS deze limousineTulp in elkaar, met een lengte van bijna 6.00 meter geselecteerd en door leerlingen van de plaatselijke Vmbo
en een hoogte van 2.00 meter.
metaalopleiding bij Eversstaalbouw in elkaar gezet. Deze
Tulp is beschilderd door de tekenaar en zijn klasgenoten
De tekenaar en zijn klasgenoten werden uitgenodigd om naar Bergambacht tijdens Jeugdvakantieland 2009 en daarna permanent
te komen (voor hen is vervoer geregeld) en mee te helpen bij de finishing opgesteld in de tuin van kasteel Keukenhof.
touch. De limousineTulp werd daarna gestraald en gespoten en met dank
aan Roteb naar de Schildersvakopleiding aan de Waalhaven vervoerd.
Opnieuw zijn de tekenaar en zijn klasgenoten opgehaald om met
assistentie van de leerlingen van de Schildersvakopleiding en met extra
assistentie van Jantine Kriens, loco-burgemeester van Rotterdam, de
limousine te beschilderen. Later is de limousineTulp gepresenteerd op
Jeugdvakantieland 2010 en verder beschilderd. Plaatsing in RotterdamZuid is gepland voor komend voorjaar
Ook is contact gelegd met een basisschool in Rotterdam-Schiebroek:
de Wilgenstam. Uit de daar getekende Tulpen, is een Tulp geselecteerd
die gitaar speelt. Leerlingen van het Noordrand College, daar niet ver
vandaan, maakten er een dun model van. De band tussen de Wilgenstam
en de Noordrand Vmbo-metaalopleiding is daardoor flink gestimuleerd.
De dunne Tulp is later beschilderd tijdens Euroskills in Ahoy in 2008.
De dikke Tulp is gelast bij de Albeda metaalopleiding op de Heijplaat

de partners tot nu toe
Albeda College Bouwtechniek en Metaalopleiding Rotterdam, Al-Ghazali Rotterdam, Beykoz Ziya
Ünsel Ilkögretim Okulu, Botter Ridderkerk, Haagsche Hogeschool Den Haag, Bosweide Ridderkerk,
Dukdalf Rotterdam, Duo 2002 Rotterdam, Hans Böckler Schule Berlin, Fioretticollege afdeling
Paulus Hillegom, Galvanischool Den Haag, Gemini College Ridderkerk, Globetrotter Rotterdam,
Globetrotter 2 Rotterdam, Grundschule in der Köllnischen Heide Berlin, Joannesschool Naaldwijk,
Jozefschool Hillegom, ISW Naaldwijk. Kepler Oberschule Berlin, Klaver Rotterdam, Krullevaar
Schoonhoven, Lausten Koulu Turku, Lentiz-Schievestecollege Schiedam, LMC Rotterdam, Noordrand
College Rotterdam, Makeblijde College Den Haag, Melanchthon Rotterdam, Nieuw-Zuid Rotterdam,
OSZ Farbtechnik und Raumgestaltung Berlin, PENTA college Spijkenisse, Piramide Rotterdam,
Pniel Rotterdam, Reconvalescentenschool Rotterdam, Schalm Rotterdam, Schilder^sCOOL
Rotterdam, Schoonhovens College Schoonhoven, Sint Bernardus Schiedam, Sonnen-Grundschule
Berlin, Stanislascollege Den Haag, Stephanusschool Rotterdam, Schutse Maasland, Toermalijn
Rotterdam, Vreewijkschool Rotterdam, Wartburg College Rotterdam, Wilgenstam Rotterdam,
Yhdessä Yhdistys ry Turku, Zuiderpark College Rotterdam, Zuidwal Den Haag.
&
Bestuursdienst Externe Betrekkingen, Bouwtoezicht Rotterdam, Bureau TOP, Coördinator
Evenementen Afdeling Interne Zaken Bestuursdienst, Deltaplan Metaal, Elektro, Installatie,
Deelgemeenten Charlois, Feijenoord en IJsselmonde, Deltalinqs, Dienst Kunst en Cultuur, FMECWM, Gemeente Naaldwijk, Gemeente Rotterdam, Gemeente Schoonhoven, GGD, JC Middellanden,
JOS, Kosmopolis Rotterdam, KMR, Koninklijke Metaalunie, Oom, Pact op Zuid, Pleinregissseur,
Provincie Zuid-Holland, OBM Rijnmond, Roteb, SoZaWe, SKVR, Sport en Recreatie, Stichting
Nieuwe Rotterdamse Cultuur: Cultuurscouts Charlois, Feijenoord en IJsselmonde, Stichting
Volkskracht, Technika 10, Villa Zebra, VSB Fonds, Your World.
&  
Aanneming Maatschappij J.P. van Eesteren BV., Alcomtek, Anne en India Clement, Anneke Wildeman,
Bron Lastechniek, Cart Systems, Centertone Consultancy, Com.Wonen, Creatief Beheer, Daniel
Stegemann, Deudekom, Doe een Wens Stichting, Educatieve Tuin Vreewijk, Euroskills, EigenwijzeEvenementen, Evers Staalconstructies, Evert de Jong, Jack Miranda en Bjorn de Jeu, Ferdinanda
van der Starren, Firma Schep, Goudriaantransport, Het Centrum, Jan Donker, Jeugdvakantieland,
Jonker & Wu, Karin Ingelse Training & Communicatie, Landgoed Kasteel Keukenhof, Machinefabriek
J. Poot bv, Marijke Nijboer, Marco Otto, Mart Bechtold La Luna Kunst-en Werkwinkel, Peter
Kik, Paul de Groot, PWS, Railzminiworld, Sideron Snijwerk BV, SBAW, Sean Clancy, Segers
Offset, Tavenier BV, Theo Kop Janssen, Transport- en Verhuurbedrijf JR Klouwens, Van Dijk
Groenonderhoud, Zandleven Coatings BV.

het vervolg

Voor komend jaar staan verschillende nieuwe
projecten op stapel, waarbij de nadruk ligt op
samenwerking met het speciaal onderwijs,
cultuureducatie en internationale uitwisseling.
Met scholen en organisaties in IJsselmonde en
Charlois worden projecten voorbereid waarbij
diverse scholen, een bejaardentehuis en andere
geïnteresseerden gaan samenwerken aan
combinatie-Tulpen.
In Naaldwijk en Schoonhoven wordt aan Tulpen
gewerkt die we dit jaar gaan plaatsen.
Met Berlijn zijn al serieuze contacten voor
uitwisseling waarbij scholen uit Berlijn en
Rotterdam betrokken zijn. Met Istanbul en Wenen
zijn eveneens veelbelovende contacten.
Ook wordt hard gewerkt aan twee nieuwe Tulpen
voor bij het Rotterdamse stadhuis.

stichting een bos tulpen

Bestuur:
E l s K u i j p e r, O u d W e t h o u d e r O n d e r w i j s R o t t e r d a m ,
Marieke Klein, Hoofd Beleid Roteb Rotterdam,
Bas de Nijs, Relatiemanager Business Banking ING,
F r e d Wa r t n a , D i r e c t e u r K i n d e r m u s e u m V i l l a Ze b ra ,
Lodewijk Ouwens, Adviseur Cultuureducatie.
Uitvoering:
Mart Bechtold en Ger C Bout.
Mart heeft ruime ervaring
met kunst met kinderen.
Ger met het opzetten
van grootschalige kunstprojecten.

een bos tulpen

Stichting Een Bos Tulpen
www.eenbostulpen.nl (binnenkort online)
Mart Bechtold - martbechtold@hotmail.com
Ger C. Bout - gcbsa@bsa-rotterdam.com

de tulpen: een overzicht

