
        

Beleidsplan 2023 - 2026 

 

Inleiding 

Ruim tien jaar geleden is Stichting  Dokkum Tulpenstad opgericht. De stichting heeft ten doel: 

a. het organiseren van een jaarlijks tulpenevenement 
b. verbetering van de toeristische bekendheid van het gebied in en om Dokkum en 

omgeving 
c. bevorderen van de samenwerking tussen ondernemers in de toeristisch-recreatieve 

bedrijfstak en de lokale overheid 
d. het bevorderen van de afstemming van initiatieven  van diverse partijen met 

vergelijkbare doelstellingen 

In de afgelopen jaren heeft het bestuur zich ingezet om deze doelstellingen te bereiken door 
kleurrijke tulpenvelden te planten op de bolwerken van de stad en bloemschalen in de binnenstad te 
plaatsen. In het kader van  het inluiden van de lente én de start van het toeristische seizoen in 
Dokkum wordt een bijzonder evenement georganiseerd rond het plaatsen van de tulpenschalen. 
Vanaf februari zorgen de bolgewassen voor 100 dagen bloei.   

De karakteristieke bolwerken van de stad zijn destijds beplant met maar liefst 2500 vierkante meter 
tulpenbollen. Dat was in eerste instantie vooral gericht op tulpen en is later uitgebreid naar een 
breder pakket.  Naast de decoratieve functie, zijn bolbloemen ook erg goed voor de biodiversiteit. De 
wilde bloemen in de bollenmix dienen als voedselbron voor bijen, maar hebben ook een grote 
aantrekkingskracht op vlinders en andere insecten. Op de oostelijke dwinger(een voormalige 
begraafplaats) op het Zuiderbolwerk hebben wij in het najaar 2022 een belangrijke aanzet gegeven in 
het versterken van de biodiversiteit. Met steun van de gemeente (financieel. advisering en 
menskracht) hebben wij een groot aantal stinzenflora bollen kunnen planten. 

Uitvoering 

De stichting heeft in de afgelopen jaren goed samengewerkt met de gemeente.  Gemeente en 
provinsje Fryslân hebben veel financiële middelen beschikbaar gesteld.  De gemeente is als 
beheerder van de Bolwerken en ander gemeentelijk groen ook nauw betrokken bij het planten en 
onderhouden van de velden.   

Door het benaderen van sponsoren en de inzet van vrijwilligers zijn wij in de afgelopen jaren in staat 
geweest de bloeirijkdom van de gerealiseerde tulpen-/bloemenvelden op een hoog niveau te 
handhaven.  Bij de uitvoering van onze jaarlijkse activiteiten richten wij ons naast het plaatsen van de 
tulpenschalen in het voorjaar in de binnenstad ook op het planten van tulpen en inmiddels 
stinzenflora in het najaar op de verschillende bolwerken van de stad Dokkum. Daarbij proberen we 
nadrukkelijk de bewoners van de binnenstad  en schoolkinderen van één van de basisscholen te 
betrekken. Daarnaast werken wij nauw samen met de stichting Natuur en Milieu Educatie “de 
Klyster”. Deze stichting beijvert zich met succes voor het betrekken van de schooljeugd bij de 
ontwikkeling van kennis van de natuur en het belang van de instandhouding daarvan. 

Voornemens komende jaren in hooflijnen 

In de jaren 2023 tot en met 2026 willen wij onze activiteiten op een vergelijkbare wijze voortzetten. 

Onze activiteiten: 

a. het planten van tulpenbollen  
b. het planten van stinzenflora 
c. het plaatsen van tulpenbakken 



        

d. het onderhoud van gerealiseerde tulpen en bloemenvelden 

Jaarlijks zullen wij deze bestaande activiteiten in de komende jaren voortzetten. 

Versterking financiële positie 

Om uitvoering te kunnen geven aan de genoemde activiteiten, in het bijzonder ook het onderhoud 
van wat is gerealiseerd,  is het nodig dat wij onze financiële positie versterken. Wij zullen ons in de 
komende tijd niet alleen richten op de jaarlijkse sponsoractie bij plaatselijke bedrijven, bureaus en 
kantoren. Wij zullen ook contacten leggen met besturen van lokale ondernemers-
/middenstandsverenigingen. Daarnaast willen wij donateurs aan onze stichting binden waardoor 
onze stichting nog meer draagvlak krijgt in Dokkumer samenleving en onmiddellijke omgeving. 

Planten en onderhoud 

2023 

- plaatsen van tulpenbakken in de binnenstad van Dokkum en specifieke actie 
- in het tulpenveld Westerbolwerk aanvullend planten van stinzenflora en specifieke actie 

2024 

- plaatsen van tulpenbakken in de binnenstad van Dokkum  en specifieke actie 
- het versterken van de bij de molen reeds gerealiseerde pluktuin 
- in het tulpenveld Baantjebolwerk aanvullend planten van stinzenflora en specifieke actie 

2025 

- plaatsen van tulpenbakken in de binnenstad van Dokkum  en specifieke actie  
- het versterken van de op het Zuiderbolwerk - één van de drukst bezochte onderdelen van de 

bolwerken van Dokkum - gerealiseerde prachtige narcissenvelden en specifieke actie 
- op de oude begraafplaats aan het einde van het Zuiderbolwerk versterken van de reeds 

aanwezige stinzenflora en specifieke actie. Deze begraafplaats met haar statige bomen biedt 
geweldige kansen voor het planten van stinzenflora en het leveren van een bijdrage aan de 
biodiversiteit. Het hier planten van stinzenflora sluit aan bij op de begraafplaats reeds 
aanwezige stinzenflora. Ook het daar reeds geplaatste bijenhotel past bij deze activiteit. 

2026 

- plaatsen van tulpenbakken in de binnenstad van Dokkum en specifieke actie 
- ontwikkelen van een nieuw plantvak stinzenflora op het Oosterbolwerk en specifieke actie 

Bestuur 

Het vijftal bestuursleden verricht de werkzaamheden voor de stichting als vrijwilligers met een grote 
betrokkenheid en enthousiasme om de gestelde doelen te bereiken. De bestuursleden ontvangen 
geen vergoeding. 

 

 


