ACTUEEL

Jorrit Koeman met een deel van de ijstulpen die gebroeid zijn voor Tulip Island

Zomertulpen voor toerist
Nederland staat bekend om haar tulpen. Toch weten veel toeristen niet dat deze bloeien in het voorjaar. Ze komen naar Amsterdam en verwachten tulpen te zien in hartje zomer. Tot voorheen
was dat nergens mogelijk, maar sinds dit jaar is er Tulip Island in
het Vondelpark in Amsterdam. Een echte beleving voor toeristen.
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E

en bos tulpen plukken in de zomer komt
haast niet voor, en dat is precies wat Jorrit Koeman wil veranderen. De 33-jarige bedenker heeft een eigen bollenkwekerij en
werkt een aantal dagen bij de bloemenveiling
FloraHolland op de afdeling markt- en productontwikkeling. Al tien jaar geleden hoorde hij
op de plaatselijke radio in de Noordoostpolder
over de tulpenpluktuin in Marknesse. “Toen
dacht ik al dat is een goed idee, maar de locatie
en het tijdstip moeten anders. Op dat moment
heb je het druk met eigen werkzaamheden en
denk je er pas een jaar later weer aan, als je de
reclame weer hoort. Toen was daar ineens de
Nationale Tulpenplukdag op de Dam. Daar
kan iedereen gratis tulpen plukken. Een goed
idee maar met een push strategie en geen verdienmodel. In 2011 ontstond bij mij het idee
om een tulpenpluktuin in de zomer in Amsterdam te organiseren: Tulip Island. Het had een
pull strategie en een verdienmodel. Dan bied

42 • BLOEMBOLLENVISIE • 11 juli 2014

je tulpen aan wanneer er behoefte aan is. Uit
onderzoek van het Nederlands Bureau voor
Toerisme en Congressen blijkt dat toeristen in
de zomer special naar Amsterdam komen voor
tulpen. Door Tulip Island zijn er tulpen.”

BELEVING
Het idee heeft Jorrit volledig zelf bedacht, maar
zijn vader Willem heeft hem ondersteund. Zo
broeien ze samen alle ijstulpen, die bezoekers
zelf vanuit bakken kunnen plukken. Het plan
was al in 2011 klaar, maar werd pas in 2013
ingediend omdat er toen subsidie beschikbaar
was. De helft van het plan werd gesubsidieerd
en zijn idee wordt zelfs als voorbeeld gebruikt
in de Tweede Kamer. In eerste instantie was
het idee om een pluktuin te organiseren,
maar gaandeweg is dat uitgebreid. Er kunnen
namelijk niet alleen tulpen worden geplukt,
het is een ware beleving. “Bezoekers kunnen
de tulpen bekijken en de mooiste selecteren,
maar ook tussen de tulpen op de foto gaan. Ze
mogen tulpen plukken – oftewel oogsten - die
ze kunnen inzetten op de veiling. De winnaar
van de veiling krijgen nog enkele tulpen. De

verliezers zijn hun inzet kwijt. De veiling draait
de hele dag. Wie nog tulpen over heeft kan
deze gebost meenemen naar huis of hotel. Zo
heeft de bezoeker het hele proces van selecteren, oogsten, veilen en klaarmaken voor de
verkoop meegemaakt.”

TULIP UNPLUGGED
“In eerste instantie wilden we dat iedereen tien
tulpen kon plukken, maar tijdens de opening op
14 juni 2014 - vanwege het 150-jarige bestaan
van het Vondelpark - bleek dat het de toeristen
meer om de ervaring van het plukken ging dan
om de bos tulpen. Sommigen gaan namelijk de
volgende dag al weer naar huis. Hierdoor hebben we nog wat dingen gewijzigd en kost een
bezoek €7,50. Er mogen dan drie tot vijf tulpen geplukt worden. Voor vijf euro meer kunnen bezoekers tien tulpen extra plukken. Eventuele winst is voor het Vondelpark.” De locatie
van Tulip Island is op het eiland van de Muziekkoepel in het Vondelpark in Amsterdam. “Dit
is gewoon de mooiste locatie en het Vondelpark ligt vlak bij allerlei toeristische attracties,
de hop-on hop-of bus stopt er en er zijn veel
hotels in de buurt. Om onze experience bekend
te maken hebben we ook diverse samenwerkingsverbanden met bussen, hotels, websites
en rondvaartboten. Hierdoor hopen we op een
succes. Tulip Island is reeds op 4 juli geopend
en is tot en met 7 september te bezoeken van
13.00 tot 18.00 uur. Elke woensdagavond is er
‘Tulip Unplugged’. Een concert van een leerling
van het conservatorium. Het concert is alleen te
bezoeken met uitnodiging. Deze is te verkrijgen
via de website www.tulip-island.com.”

