KEUKENHOF

ANNEMARIE GERARDS:

‘Keukenhofthema hele seizo
Sinds 24 maart is Keukenhof weer open. Thema is dit jaar Duitsland, land der Denker und Dichter. Het werken met een thema
doet Keukenhof voor het vijfde jaar. PR-manager Annemarie
Gerards-Adriaansens licht toe hoe dit jaar het thema in het park
is terug te vinden, en wat de keuze voor een thema als neveneffecten heeft. “De themakeuze van Keukenhof trekt allerlei nieuwe activiteiten aan.”
Tekst: Arie Dwarswaard
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en groot bord bij de ingang van Keukenhof laat aan duidelijkheid niets te
wensen over. Dit jaar speelt Duitsland
de hoofdrol op de 62e editie van Keukenhof.
Meer in het bijzonder de denkers en dichters
die dit land door de eeuwen heen heeft voortgebracht. Het Berlijnse monument voor die
denkers en dichters siert prominent het bord.
En daar zal het dit seizoen niet bij blijven, zo
maakt PR-manager Annemarie Gerards-Adriaansens duidelijk. Het werken met een thema
brengt structuur aan en trekt allerlei nieuwe
activiteiten aan.

EIGEN LIJN
In 2006 koos Keukenhof voor het thema Rembrandt, aansluitend bij de viering van 400 jaar
geboortedag Rembrandt. Het plan kwam relatief laat tot stand, met als gevolg dat in het park
Rembrandt vooral was te zien in het geplante
mozaïek naast het Oranje Nassaupaviljoen en

Het welkomstbord maakt direct duidelijk
wat het thema van dit jaar is
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een kleurrijk kunstwerk van Jan Wolkers. Maar
het beviel wel, dat werken met een thema. En
dus werd besloten om de jaren erna dit verder uit te werken. “Werken met een thema is
voor ons park heel plezierig en ook duidelijk.
Heel veel activiteiten die je in een seizoen wilt
doen kun je aan het thema ophangen. Je kunt je
eigen lijn volgen.”

‘Werken met een thema is
voor ons park heel plezierig
en ook duidelijk. Heel veel
activiteiten die je in een
seizoen wilt doen kun je aan
het thema ophangen’
Vaste elementen zijn inmiddels het mozaïek
naast het Oranje Nassaupaviljoen, een Walk of
Fame met voorjaarsbloeiers die horen bij het
thema en een aantal Inspiratietuinen die aan
het thema zijn gekoppeld. Na 2006 konden zo
de thema’s Linnaeus, China, Verenigde Staten
en Rusland vorm worden gegeven. De keuze
voor een land is niet willekeurig, maakt ze duidelijk. “Het land moet zowel van belang zijn
voor de bloembollenexport als voor de toeristische ontwikkeling. Wat de export betreft kan
het een opkomende markt zijn, zoals vorig jaar
Rusland, maar ook een grote markt die extra
aandacht krijgt, zoals dit jaar Duitsland.”
Keukenhof maakt de keuze voor het thema al
vroeg. “De keuze voor 2012 is al gemaakt, en

Annemarie Gerards-Adriaansens: “De keuze
voor een land wordt echt als een hele eer
door dat land beschouwd.”

wordt bij sluiting van dit seizoen gemeld. En we
zijn nu al aan het nadenken over 2013. Zodra
het thema bekend is, zoeken we contact met
de ambassade in dat land. Van daaruit worden heel vaak nieuwe contacten gelegd, die we
als Keukenhof zelf niet zo gemakkelijk zouden
kunnen leggen. Een mooi voorbeeld voor dit
jaar is de ICE-trein die op corsozaterdag gaat
rijden.” Een stevig neveneffect bij het thema
en land komt voort uit degene die opent. Dat
was dit jaar mevrouw Wulff, de vrouw van de
Duitse Bundespresident. Haar man wilde ook
graag meekomen, en daardoor was prins Willem-Alexander ook bij de opening. Die combinatie zorgt voor enorm veel media-aandacht
op het moment van opening.

IN EN BUITEN HET PARK
De bezoeker hoeft niet lang te zoeken naar de
verbeelding van het thema, aldus de PR-manager. “Het thema is het hele seizoen overal in het
park zichtbaar.” De zogenoemde rode loper, het

en overal in park zichtbaar’
met rood asfalt aangelegde wandelpad tussen
ingang Noord en ingang Oost, laat de bezoeker
beelden en teksten zien van Duitse dichters en
denkers, zoals Kant, Hegel, Goethe en Böll. In
het Julianapaviljoen is een expositie ingericht
rond de betrekkingen tussen Nederland en
Duitsland. Beleving is hier het centrale begrip.
Onderwerpen als handel, toerisme, sport en
koninklijk huis komen hier aan de orde. Verder staat de Keukenhofwagen in het Bloemencorso van 16 april in het teken van de musical
Cabaret, die zich afspeelt in de jaren twintig en
dertig in Berlijn. De binnententoonstellingen
in het Oranje Nassapaviljoen krijgen als decor
de wereld rond filmster Marlène Dietrich. En
langs de Walk of Fame is een keur aan tulpen
te vinden waarvan de naam een relatie heeft
met het thema, zoals ‘Lustige Witwe, ‘Berliner
Flair’ en ‘Beethoven’s Memory’. Ook de tijdens
de officiële opening gedoopt ‘Bettina Wulff’ zal

daar te vinden zijn. In het park zal verder een
groot aantal houten beelden te vinden zijn, die
de sprookjes van de Gebroeders Grimm als
onderwerp hebben, zoals Roodkapje. Tevens
zijn er beelden van grote Duitse componisten
in het park te zien, waaronder Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms en Ludwig von
Beethoven. De Trabant vol met bloeiende bolgewassen zal ook in het park een prominente
plaats krijgen.
Van de zeven inspiratietuinen zijn er drie met
een Duitse partner aangelegd. Een van die
partners is de Bundesgartenschau (BuGa) in
Koblenz. Die samenwerking gaat overigens
verder dan het park in Lisse. Op de BuGa is
door Keukenhof een tulpeninzending aangeplant en zullen zomerbloeiers worden gepromoot in nauwe samenwerking met het IBC.
De twee andere tuinen zijn aangelegd met ZDF
Fernsehgarten, een zeer populair tuinprogram-

Programma binnententoonstellingen
De binnententoonstellingen in het ONP wisselen wekelijks; steeds staat een andere bloem centraal. De bloemen zijn van kwekers uit het hele land; via de tentoonstelling doen zij mee aan
keuringswedstrijden van de Vaste Keurings Commissie (VKC). Zij kunnen prijzen winnen voor
bijvoorbeeld de beste kwaliteit bloem en de beste presentatie. Arrangeur Heleen Valstar ziet
toe op de arrangementen. Bij iedere show is een indrukwekkende bloemcreatie te zien van de
bloemen die op dat moment centraal staan. Het wedstrijdelement haalt het beste in kwekers
naar boven. Deze hoogwaardige bloempresentatie geeft - samen met de trenddemonstraties
en de consumententoepassingen - een totaalbeeld van wat er zoal mogelijk is met bloemen.
Oranje Nassau Paviljoen
25 maart t/m 29 maart:
31 maart t/m 5 april:
7 april t/m 12 april:
14 april t/m 19 april:
21 april t/m 26 april:
28 april t/m 3 mei:
5 mei t/m 10 mei:
12 mei t/m 20 mei:
Beatrix Paviljoen
24 maart t/m 20 mei:

Amaryllis, Freesia en Tulpen
Chrysanten
Gerbera
Narcissen en Bijzondere bolgewassen
Rozen
Alstroemeria
Asters, Irissen, Limonium, Lisianthus en Lathyrus
Anjers, Zantedeschia, Bouvardia, Saintpaulia, Kalanchoe, Snij-Hortensia en Zomerbloemen
Anthurium, Bromelia en Orchidee

Willem-Alexander Paviljoen
24 maart t/m 30 maart:
Hyacinten
24 maart t/m 25 april:
Bloeiende Heesters (Syringa, Viburnum, Prunus en Forsythia)
24 maart t/m 6 mei:
Tulpen en Narcissen (volle grond)
24 maart t/m 20 mei:
Bloeiende bolgewassen zoals: Iris, Narcis, Tulp, Lelie, Amaryllis, e.a
24 maart t/m 20 mei
Bol-op-Pot presentatie
24 maart t/m 20 mei:
Cyclamen, Pot-Hortensia en Begonia
26 april t/m 20 mei:
Vaste Planten
2 mei t/m 8 mei:
Snij- en Tuintulpen
12 mei t/m 20 mei:
Lelie

ma dat dit jaar 25 jaar bestaat en Mein schöner Garten, het grootste publiekstijdschrift op
tuingebied. Het weekend van 29 en 30 april en
1 mei is het op Keukenhof Duitslandweekend.
Alle dagen zal er Duitse muziek te horen zijn
en in de paviljoens wordt Paulanerbier geserveerd. Harry Weinvoord, boegbeeld van de
Nederlandse groente- en fruitsector in Duitsland is die dagen in het park aanwezig.

HOMMAGE
Het land dat centraal staat op Keukenhof voelt
zich echt vereerd, zo is inmiddels de ervaring van Annemarie Gerards. “Het wordt echt
beschouwd als een hommage aan het land.
Dat land zal er dan ook alles aan doen om Keukenhof daar op de kaart te zetten. Zo heeft het
de afgelopen jaren echt gewerkt. De bezoekersaantallen uit die landen laten dat duidelijk
zien.”

Activiteitenagenda 2011
Tussen 24 maart en 20 mei vinden er tal
van activiteiten plaats op Keukenhof.
Voor een volledig overzicht zie:
www.keukenhof.nl Activiteiten/agenda.
24-25 maart

Live tuinaanleg door
Rob Verlinden
26-27 maart Keukenhof Klassiek
Muziek Festival
1-3 april
Klederdrachtweekeinde
8-10 april
Zomerbollenweekend
15-17 april
Musicalweekeinde
16 april
Bloemencorso
21-25 april
Vincent van Gogh’s Bloemenmozaïek
22-25 april
Roofvogeldemonstraties
25 april
Vroege vogels
25 april
Workshop hoedenschikken en Hoedenparade
29 april-1 mei Duitslandweekeinde
3-6 mei
Schildervierdaagse
7-8 mei
Keukenhof voor en door
kinderen
7 mei
Avondopenstelling
8 mei
Moederdag met plantdemonstratie Rob Verlinden
13-16 mei
Shantykoorweekeinde
14 mei
Nationale Molendag
20 mei
Draaiorgelfeest
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