
 

 

 

Wiskunde in de Keukenhof 
Kijklijnen en zichtlijnen 

 
Als ontwerper van de Keukenhof moet je niet alleen rekening houden met het aantal bollen, maar ook 

met de stand van de zon en de zicht- of kijklijnen. 
 

Wiskunde vindt je in allerlei beroepen terug. Bij het inrichten van de Keukenhof bijvoorbeeld. 

Het ziet er nu nog een beetje grauwig uit allemaal hè, ik zie wel wat uit de grond komen, maar ja, hier 

bijvoorbeeld, moet je hier nou nog bollen gaan planten ook? Nee, de bollen zitten er allemaal al in, dat hebben 

we van het najaar gedaan en nu komen ze eraan als het goed is. 

Hoe groot is jullie park?  

32 hectare. Dat is ongeveer 64 voetbalvelden of zo? Ja, ongeveer 64 voetbalvelden. En hoeveel bollen gaan 

erin? 7 miljoen! 7 miljoen?! Ja, 7 miljoen, allemaal met de hand. 7 miljoen, hoe ontwerp je zo’n park? Dat 

doen we met ontwerpen en tekeningen, en die maken we allemaal. Die maak jij? Die maak ik ja. Dat wil ik 

wel eens zien! 

Okay, nou, dat kan ik je laten zien. Ik heb hier een tekening. Wat je hier ziet, dat ligt hier beneden. Dus 

hierachter heb je een vijver, dat grote witte vlak. Oh ja. En hier heb je… Hier komen die bloemen straks? Ja, 

de mooie bloemen. Dat zie je al een beetje hè, die vorm, daar komt al wat naar boven? Ja. Ja, precies, die vorm 

zie je terugkomen en die lijnen zie je terugkomen. 

Hoe weet je nou wat je, nou, welke bol je nou waar moet planten? 

Nou, met die nummertjes geven we aan welke soort er moet komen. Wat is de verhouding van deze kaart? 

Deze tekening is afgedrukt op 1 op 100, dus dat wil zeggen, dat 1 centimeter op de tekening is in het echt 1 

meter. 

Hoe bereken je nou hoeveel bollen je nodig hebt tijdens zo’n ontwerp?  

Nou, we berekenen eerst de oppervlakte en dit doen we zeg maar maal het aantal tulpen die we nodig hebben, 

dus voor tulpen is dat in ieder geval 60. En dan doe je dus de oppervlakte maal het aantal, 60. 

Okay, dus dan kun je heel makkelijk de dichtheid uitrekenen?  

Ja, dan kan je heel mooi de dichtheid eruit berekenen ja. 

Hier hebben we een zichtlijn zo over het water, die gebruiken we eigenlijk om de tulpen op die plek neer te 

zetten waar die zichtlijnen zijn. Dus dan zet je ze niet achter de bosjes en wat je hier vooral ziet is dat de 

bloemen richting het pad staan, dus de zon, die zorgt ervoor dat die bloemen een bepaalde kant op kijken en 

die perken, die leg ik zodanig neer, dat ze langs het pad, dat de mensen over het pad lopen en zo naar de 

bloemen kunnen kijken. 

Dus dat je precies in die open kopjes van die bloemen kijkt zeg maar?  



 

 

 

Ja, dan kijk je precies in de bloem zelf.  

Jij ontwerpt die patronen hier. Waar haal je nou je inspiratie vandaan voor je thema’s? 

Nou, dat is vaak een thema uit een land en dan maken we bijvoorbeeld een mozaïek. We hebben bijvoorbeeld 

het Vrijheidsbeeld een keertje gemaakt met bloemen. Maar we hebben ook wel eens een keer de Chinese 

Draak gemaakt en hier zie je de draak zeg maar voor in het najaar. Hier zijn alle bolletjes zijn uitgelegd en de 

witte lijnen, dat zijn bijvoorbeeld blauwe druifjes en daarin zitten de tulpen. En hier zie je ‘m eigenlijk in 

kleur. Dat is ongeveer half april. Bij het inrichten van de Keukenhof of je eigen tuin is het belangrijk rekening 

te houden met de kijklijnen of de zichtlijnen, het type bollen dat je plant, het aantal bollen dat je plant en 

natuurlijk de afstand tussen de planten. 
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