Opmerkelijk veel bonte
bossen gaan in het
weekeinde van 27 en
28 januari mee met het
publiek in het Schager
winkelcentrum Makado,
constateert kweker en
vrijwillig plukker Kees
Burger. “Ze willen graag
van alles wat. Alleen de
‘White Hero’ loopt niet
zo hard. Gek.” Bloemrijk
Schagen is een uur na
opening door Boer Tom
Groot in volle gang.
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Winkelend publiek in het Schager Makadocentrum nam
bijna veertigduizend tulpen mee naar huis. Kees Burger (l)
en Frans Dekker zorgden voor aanvoer van verse tulpen.
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urger wordt tussen de ‘Strong
Love’, ‘Strong Gold’, ‘Jo
Schouw’, ‘Bangkok en ‘Crème Fraîche’ bijgestaan door
plukkers van handbalverenigingen
Con Zelo en Hollandia T. Die spekken
op deze manier de kas een beetje.
“Een van de weinigen die we betalen”,
grapt voorzitter Frans Dekker van de
stichting Bloemrijk Schagen. De 40.000
tulpen zijn door 24 telers uit de omgeving van Schagen bij elkaar gebracht
bij broeier Dutch Flora, die ze in de
juiste conditie bij het winkelcentrum
bracht.
“We willen het publiek laten zien wie
we zijn en het een cadeautje geven.
Dat is de gedachte achter Bloemrijk
Schagen”, vat Dekker samen. Het
evenement is in 2014 voor het eerst
gehouden. De pluktuin blijkt het
populairste onderdeel. “We hebben
eerder ook wel eens een keuring voor
de lokale kwekers gehouden, maar dit
werkt toch het best.”

‘MOOI GEBAAR’
De pluktuin en de aankleding van
het winkelcentrum laten volgens het

bestuur van de stichting ‘het beste van
twee werelden zien’. “De betrokken
kwekers komen van de klei onder Schagen en van het zand in de Zijper polder.
Samen brengen ze hier topkwaliteit
bolbloemen. Het is gewoon mooi om te
zien hoe enthousiast het publiek hier
op reageert.” Burger hoopt intussen dat
zijn ‘klanten’ volgende week terugkomen om in een winkel een bos te kopen. “Het gaat niet om de handel hoor,
maar vooral om een mooi gebaar.”
Plukster Rianne Groen uit Waarland
ziet alleen maar blije gezichten. “Mooi
toch?” Om extra lang van de bos te
kunnen genieten, laten velen zich vervolgens op de foto zetten met de vers
geplukte tulpen. Dekker is tevreden.
Hij zag dat jonge kwekers zich het
afgelopen jaar aansloten bij Bloemrijk
Schagen. “Zo wordt het een evenement
met toekomst.” Er bestaan zelfs plannen om dit soort pluktuinen in meer
steden in te laten richten door andere
kwekersclubs, wordt aan de bestuurstafel in het winkelcentrum gemeld.
Dekker: “Dat is niet aan ons, wij zetten
met de winkeliers dit bollengebied in
de schijnwerpers.”
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