Tulpen laten zien,
ruiken en voelen

Een festival puur voor de consument. Niet
alleen laten zien hoe mooi de tulpen zijn,
maar bezoekers ook tulpen laten ruiken
en laten voelen. Een echte beleving.
Dat is het doel van het Tulpenfestival
Noordoostpolder. Het evenement is
gestart op 21 april en te bezoeken tot en
met 6 mei.
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p diverse plekken in Nederland is er ruimte voor de
consument om te genieten van de bloemenpracht
die ieder voorjaar opkomt. Een lokaal evenement
in de Noordoostpolder is het Profytodsd Tulpenfestival. Al trekt dat niet alleen lokale mensen. Volgens Simone
Voskuilen komen er ook veel buitenlanders speciaal naar
de Noordoostpolder om de bloemenzee te bewonderen. “In
2016 hadden we 50.000 bezoekers. Vorig jaar zelfs 80.000
bezoekers. Iedereen geniet van tulpen. Dat gevoel willen
we delen met de hele wereld. Mensen komen vanuit Azië,
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Amerika, Canada, België, Duitsland en andere landen. We
promomoten het evenement in Nederland en in de buurlanden. Daarnaast hebben we informatie in het Engels en het
Duits beschikbaar. Het is echt een dagje uit voor toeristen.
Veel mensen vinden het fantastisch dat we hier op de zeebodem wonen. Dat vinden ze interessant.”
Voskuilen werkt bĳ StEP Noordoostpolder. Dit bureau ondersteunt diverse evenementen uit de regio met de organisatie.
StEP werkt met zo’n driehonderd vrĳwilligers.

GROTER DOOR ACTIVITEITEN
Zo’n twintig jaar geleden is het Tulpenfestival begonnen.
Toen kwam er subsidie vanuit de LTO en de KAVB om
borden te kopen om een tulpenroute aan te geven. Verder
waren er geen activiteiten. Later is daarom een commissie
in het leven geroepen. Voskuilen: “Op de zondag was alles
gesloten. Als er dan toeristen kwamen, konden ze nergens
terecht. Daarom zĳn we begonnen activiteiten te organiseren. Dat is gestart met een plek waar mensen naar het toilet
kunnen en koffie of thee kunnen drinken. Hier zit nu het
tulpeninformatiecentrum. Gaandeweg zĳn er steeds meer
activiteiten bĳgekomen waardoor we nu een vol programma
hebben. Daarnaast zĳn er nu 25 plekken om een consumptie
te nuttigen.” Volgens Voskuilen mag iedereen in de omgeving aansluiten bĳ het evenement, als ze maar iets te bieden
hebben voor de toeristen. “De buurt mag er zeker van mee
profiteren.” Zo worden er tĳdens het evenement uiteraard
op vele plaatsen langs de route tulpen verkocht.
In het tulpeninformatiecentrum, maar ook op locaties bĳ
kwekers en tĳdens rondleidingen, krĳgen bezoekers infor-
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Simone Voskuilen: ‘Iedereen geniet van tulpen. Dat gevoel willen we delen met de hele wereld.’

matie over hoe tulpen gekweekt worden. “De kwekers weten
alles over tulpen en vertellen daar graag over. Naast informatie over tulpen kweken en broeien, vertellen we ook hoe
de Noordoostpolder is ontstaan en hoe tulpen hier zĳn gekomen. De bezoekers vinden het fantastisch om van lokale
mensen verhalen te horen. Bovendien zĳn de kwekers heel
gastvrĳ. Velen dragen het evenement een warm hart toe en
bezoekers mogen over de velden lopen”, vertelt Voskuilen.

‘Het is echt een dagje uit voor
toeristen. Veel mensen vinden
het fantastisch dat we hier op de
zeebodem wonen.’

LAAGDREMPELIG
Voskuilen: “We proberen het evenement laagdrempelig te
houden. Het liefst laten we iedereen zien hoe mooi tulpen
zĳn en wat je ermee kan.” Vrĳwilliger en kweker Jordi
van Meer van Firma van Meer is het daarmee eens. “Veel
activiteiten zĳn gratis. Daar kan jong en oud aan meedoen.
Het beeld dat er alleen gepensioneerden komen, klopt niet.
Er komen veel stellen en gezinnen. Bezoekers kunnen zelf
bepalen wat ze besteden. Er zĳn bezoekers die met zelfgesmeerde broodjes aan een tafel gaan zitten. Dat is prima.
Maar de mogelĳkheid om eten te kopen is er ook, of om
spullen te halen op een markt.”

Activiteiten

Ongeveer alle bloembollenkwekers in de Noordoostpolder
doen mee aan het evenement. Bĳ de routes over de velden
is het de bedoeling dat bezoekers niet tussen de tulpen
gaan lopen. Maar aangezien bĳna iedereen dat wil, is er een
belevingsveld. Daar mag iedereen doorheen lopen en foto’s
maken. Op het tulpenbelevingsveld is tevens een showtuin
met vĳfhonderd verschillende cultivars. Van Meer benadrukt: “Het is geen show, maar alle vakgenoten zĳn welkom.
Het Tulpenfestival is een goede promotie voor het vak.”

De consument hoeft zich geen moment te vervelen. Tot en met 6 mei is er
voor iedereen wel wat te doen. Zo is er naast de route die per fiets, bus,
auto, met de solex, koets of lopend afgelegd kan worden, ook de mogelijkheid om met een helikopter te vliegen over de tulpenvelden. Er zijn kinderactiviteiten, diverse workshops en markten. Er is een tulpenbelevingsveld
met een ‘selfietuin’, een showtuin, een fototentoonstelling en een tulpeninformatiecentrum. Het volledige programma is te vinden op de website:
www.stepnop.nl/tulpenfestival/agenda/. Daar zijn tevens de routekaarten
26 april 2018
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