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De Bollenstreek oefent al jaren
een grote aantrekkingskracht
op toeristen uit. Het toerismemarketingbureau NBTC heeft
de Nederlandse sierteelt zelfs

‘Toerist laten zien dat bloembollen
ook in andere regio’s groeien’

tot een van de speerpunten
gemaakt in de toerismestrategie voor de komende jaren. Het
bureau denkt dat de combinatie van beide sectoren regio’s
economisch kan versterken.
Tekst en fotografie: René Bouwmeester

CONRAD VAN TIGGELEN, DIRECTEUR MARKETING NBTC
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et logo van NBTC Holland Marketing
– voorheen bekend als Nederlands
Bureau voor Toerisme en Congressen - toont een oranje tulp. Het geeft aan hoe
sterk de sierteelt is verbonden met het beeld
van Nederland in het buitenland. Maar het
blijft niet bij een logo. NBTC heeft onlangs een
strategie gepresenteerd om toeristen naar alle
delen van Nederland te krijgen en daarin is de
sierteelt een van de belangrijke pijlers.
De nieuwe strategie is gericht op ondersteuning van bestaande trekpleisters en het introduceren van nieuwe. Daarbij ligt de focus op
een betere spreiding van toeristen over heel
Nederland in alle seizoenen. De strategie gaat
verder uit van Nederland als één metropool;
Holland City. Dit kan simpelweg omdat de
afstanden in de ogen van buitenlanders niet
anders zijn dan die van de metropolen van
Beijing of Los Angeles. Binnen die metropool
wil NBTC een aantal ‘verhaallijnen’ ontwikkelen waarmee attractieve plekken met elkaar
worden verbonden. Die verhaallijnen zijn afgeleid van de passies van bezoekers van Nederland en worden gericht gepromoot bij doelgroepen in diverse landen. Denk daarbij aan
onderwerpen als de ‘De Gouden Eeuw’, ‘Van
Mondriaan naar Dutch Design’, ‘De Hanzesteden’, de ‘Shoppinglijn’ en ‘Van Gogh’. De ‘Bloemenlijn’ is ook een van die strategieën. Deze
lijn loopt van het Westland, naar Lisse, Aalsmeer en Zijpe om af te sluiten in de Noordoostpolder. NBTC wil met evenementen aansluiten
op deze passies en verhaallijnen.
Conrad van Tiggelen is Directeur Marketing
bij NBTC en verantwoordelijk voor de langetermijnstrategie voor de marketing van de
‘bestemming Nederland’. Hij legt uit welke rol
sierteelt speelt voor de toekomst van toerisme

en wat het belang van toerisme kan zijn voor
de sierteelt. “We willen toeristen laten zien dat
bloembollen ook uit andere gebieden komen,
zodat de Bollenstreek niet te druk wordt en
andere gebieden kunnen meeprofiteren.”
Hoe belangrijk zijn bloemen voor toerisme
in Nederland?
“Uit elk onderzoek blijkt dat mensen uit het buitenland Nederland met bloemen associëren.
In het ene land is dat beeld sterker dan in het
andere, maar bloemen spelen overal een rol.
Die associatie wordt sterker naarmate mensen
verder van Nederland wonen. Duitsers hebben
bijvoorbeeld een sterke associatie met de kust,
maar Japanners denken bij Nederland vooral
aan bloemen. Tulpen zijn een van onze nationale iconen, net als molens, kaas en de Hollandse meesters. Wij hebben verschillende iconen
en dat is een gelukkige omstandigheid, want dat
heeft niet elk land. Soms wordt er gezegd dat
een tulp oubollig is, maar die kritiek is van alle
tijden. Het is een vriendelijk product en iedereen wordt blij van bloemen.”
Leent de sector zich goed voor toeristische
activiteiten?
“Je kunt veel met sierteelt omdat mensen erdoor gefascineerd zijn. Wij zijn er voorstander
van om het hele bloemenverhaal te vertellen
en niet alleen het tulpenverhaal. Het bloembollenseizoen is kort, maar er zijn telers waar
ook op andere momenten bloemen in de kas
staan. We moeten ernaar streven om het hele
jaar wat te laten zien.”
Waarom is de nieuwe strategie nodig?
“In 2013 hebben we onderzocht hoe het toerisme zich de komende jaren gaat ontwikkelen.
Destijds hadden we 12,8 miljoen bezoekers.
We dachten dat het in 2025 zou groeien naar
16 miljoen. Maar het gaat veel harder dan we
hadden gedacht. We sluiten 2015 af met zo’n 15
miljoen bezoekers. We zien wat dat betekent:
rijen voor het Rijksmuseum en enorme drukte bij Keukenhof. Daarop hebben we besloten
een nieuwe strategie te ontwikkelen. Daarmee
houden we Nederland leefbaar voor bewoners
en aantrekkelijk voor toeristen.”
En wat betekent dat voor de bloembollengebieden?
“Van alle toeristen bezoekt 40 procent Amsterdam; het Rijksmuseum, het Van Goghmuse-

um, de Zaanse Schans en Keukenhof. 21 procent, voornamelijk Duitsers, gaat naar de kust.
In het seizoen bezoekt één op de zes toeristen
de Bollenstreek of Keukenhof. We willen mensen vooral Nederland buiten Amsterdam laten
ontdekken. Dat betekent dat ze van de platgetreden paden moeten afwijken. De Bollenstreek is bekend, maar de Noordoostpolder en
de kop van Noord-Holland zijn bij de toerist
niet zo bekend als bloemengebied. We moeten laten zien dat bloembollen ook uit andere regio’s komen zodat de Bollenstreek niet te
druk wordt en andere gebieden meeprofiteren. Want door spreiding kan het toerisme aan
krimpregio’s een economische impuls geven.”
Wat heeft zo’n gebied nodig om een toeristen te trekken?
“Het gaat om de vijf B’s; bereikbaarheid,
bekendheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid
en beleving.
Bereikbaarheid via weg, trein of lucht is een
thema. Mensen willen tegenwoordig individueel reizen, daar moeten mogelijkheden voor
zijn. Bekendheid met de locatie moet er zijn.
Beschikbaarheid; de juiste faciliteiten moeten
aanwezig zijn en er moet het gehele jaar iets te
beleven zijn. Betaalbaarheid; is de prijs/kwaliteitverhouding goed en kun je met een creditcard betalen? Beleving; mensen willen iets te
doen hebben en zo’n streek beleven.
Bereikbaarheid en beleving zijn de grootste
uitdagingen. De strategie gaat alleen werken
als we die bewuste plekken kunnen bereiken.
En als je promotie doet, moeten mensen ook
iets kun beleven. Het is al prachtig als we in
de Noordoostpolder kunnen fietsen tussen de
bollenvelden, maar mensen willen weten hoe
de sector in elkaar zit. Er zijn bollentelers die
mensen op hun bedrijf ontvangen. Dat kunnen
onze partners worden om mee samen te werken, al zullen sommige telers er niet op zitten
te wachten om mensen op het bedrijf te krijgen. Er moet een verdienmodel voor de teler
aan zitten.”
Wat verwachten jullie van de sector?
“We zijn een publiek-private organisatie. Dat
betekent dat de centrale overheid geld in onze
plannen stopt, op voorwaarde dat andere partijen dat ook doen. We zoeken dus partners,
bijvoorbeeld FloraHolland of kwekersorganisaties. Ik wil dan ook een oproep doen aan de
branche om gezamenlijk te investeren in het

bekendmaken van de bloemenbollen- en sierteeltsector. Investeer in marketing!”
Hoe gaat de uitwerking van de ‘bloemenverhaallijn’ verder?
“We kunnen niet alle verhaallijnen tegelijk uitrollen. We gaan nu met stakeholders om de
tafel. De plannen zijn bij de eerste gesprekken
goed ontvangen. We gaan nu bekijken hoe we
het verhaal het beste kunnen overbrengen. We
zijn ongeveer een jaar bezig met het inventariseren van de mogelijkheden. Ik denk dat we
tussen nu en vier jaar alle verhaallijnen hebben
uitgewerkt.”
Hoe zie je de toekomst van de combinatie
sierteelt en toerisme?
“Het zou mooi zijn als we de lijn gezamenlijk
kunnen ontwikkelen. Er vinden ad hoc wel
gezamenlijke activiteiten plaats, maar het zou
mooi zijn als we dat de komende jaren structureel kunnen uitbouwen. We moeten bekijken
wat de belangrijke afzetmarkten voor bollen
zijn en welke markt belangrijk is voor het toerisme. Keukenhof is een mooi podium voor de
sector. Daar kunnen we gezamenlijk ons verhaal vertellen.”

Over NBTC Holland Marketing
NBTC Holland Marketing is verantwoordelijk voor de branding en marketing
van Nederland in binnen- en buitenland. Via het merk ‘Holland’ zet NBTC
Nederland op de kaart als aantrekkelijke bestemming voor vakanties, zakelijke
bijeenkomsten en congressen. Voor de
binnenlandse markt wordt hiervoor het
merk ‘Lekker weg in eigen land’ gebruikt.
Voor de marketing van ‘Holland’ hanteert NBTC Holland Marketing een
samenwerkingsmodel waarmee publieke en private partners aan elkaar worden verbonden. Zo ontvangt NBTC een
rijksbijdrage van het ministerie van Economische Zaken én werkt de organisatie intensief samen met diverse partijen
in de gastvrijheidssector en daarbuiten.
Op die manier zorgt NBTC (met partners) voor bezoekers en bestedingen in
Nederland. Dat is het doel van de organisatie.
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