‘Bezoekers zijn vooral
verwonderd’
Imago is geen statisch gegeven, elke dag kun je opnieuw iets
ondernemen om het imago een boost te geven. Dat geldt ook voor het
bollenvak. In en om de sector zijn diverse organisaties die dit doen, elk
vanuit hun eigen invalshoek, maar steeds met als doel om de sector op
een positieve manier in het licht te zetten. Hoe werkt dat?
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ls je in het vak om je heen kijkt,
valt op dat er best veel organisaties
zijn die op de een of andere manier
positieve invloed proberen uit te
oefenen op het imago. Land van Fluwel in
Sint Maartensvlotbrug is zo’n initiatief. “Wij
zijn in 2012 begonnen als Tulpenland, vanuit
een grote passie voor bloembollen”, vertelt
directeur Kees Vriend. “Ons doel is bezoekers
te laten ervaren en beleven hoe de tulp groeit
en bloeit. Om een zo compleet mogelijk
programma te kunnen aanbieden, hebben we
van Tulpenland een avonturenpark gemaakt.
De heropening was in het voorjaar van 2017.”

VERHALEN EN BELEVING
Het hart van het park wordt gevormd door
de historie van de tulp. Vriend: “We hebben
een route uitgezet met een audiotour die
het verhaal over de tulp vertelt. Daarnaast
kunnen bezoekers met een boemeltrein door
de tulpenvelden rijden. Dit jaar hadden we
ook een theaterstuk over de tulp in combinatie met een diner. Dat was compleet
uitverkocht.” Om het tulpenverhaal heen is
een avonturenpark gebouwd waar kinderen
naar hartenlust kunnen spelen. “Bezoekers
worden meegetrokken in het verhaal achter
de tulp en gegrepen door de passie die
vakgenoten drijft. Ze zijn totaal verrast door
de bijzondere mengsels, de enorme variëteit
en wat er allemaal bij komt kijken voordat
een bloem op de keukentafel staat. Door
kinderen aan te spreken, hopen we bij hen al
een basis te leggen.” Van een negatief imago
rond bollen merkt Vriend niets. “Mensen
houden van verhalen én van beleving. Met
die combinatie zetten wij het product in een
positief licht.”
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Zomerserie
Hoe is het imago van het bollenvak? Die vraag staat centraal in een
vierdelige serie. In dit nummer van
Greenity het vierde en laatste deel.

‘Mensen zijn verrast
over wat erbij komt
kijken voor een bos
bloemen op tafel staat’
Henk de Mooij: “Onze bezoekers zien de bollenkweker als een halve artistiekeling.”

Jordi van Meer is betrokken bij het Tulpenfestival in de Noordoostpolder dat elk jaar
in april plaatsvindt. “Het doel is het gebied
te promoten én de tulp. In de periode vanaf 20 april organiseren we met een groep
vrijwilligers, waaronder kwekers drie tot
vier weken allerlei activiteiten.” Tijdens
het tulpenfestival biedt de organisatie veel
informatie aan. “De gemiddelde bezoeker
heeft geen idee wanneer tulpen bloeien,
waarom wij ze koppen en waarom je in
april geen tulpenbollen kunt kopen. Dat
leggen we uit en tegelijkertijd laten we
zien hoe mooi de tulp is.”
Zo’n 80.000 tot 100.000 bezoekers doen het
festival aan. “Ze komen overal vandaan,
van Amsterdam tot China, ongelooflijk. De
reacties zijn altijd positief, dat geeft ons
veel energie.” Afgelopen voorjaar was er
vanuit de media veel aandacht: RTL Z, Goedemorgen Nederland en RTL Nieuws deden
verslag van het festival. “Op een positieve
manier. Daar hebben we veel reacties op
gekregen. Het lijkt mij dat het imago van
het vak daar zeker van profiteert.”

GEEN IDEE
Op 11 augustus organiseerde Bollenstreek
in Bedrijf een open dag. “Op die dag laten
wij burgers zien wat er gebeurt achter
de deuren van al die schuren. We maken
reclame via onze website en op Facebook
plaatsen we profielen van de bedrijven die
meedoen”, vertelt medeorganisator Piet
van der Poel. Het event trekt niet alleen
mensen uit de omgeving, maar vooral ook
veel toeristen van de campings in de regio.
“We ontvangen op zo’n dag 500 tot 700
bezoekers.” Over de reacties van bezoekers

vertelt Van der Poel: “Mensen zijn vooral
verwonderd. Ze hebben geen idee hoe je
van een geholde hyacint tot een bol-op-pot
komt.”
Van der Poel ziet de kleinschaligheid en
het persoonlijk contact met de ondernemers als belangrijke pluspunten van de
open dag. “Ondernemers zijn soms bang
voor kritische vragen, maar die zijn er
nauwelijks. Dat ontslaat ons niet van de
taak om het héle verhaal te vertellen,
dus ook gewasbeschermingsmiddelen te
belichten. Dat is onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Als je uitlegt hoe
en waarom je daarmee werkt, ontvang je
vooral begrip.”

BOLLENKWEKER IS ARTISTIEK
Henk de Mooij is manager parkbeheer bij
de Keukenhof, het grootste voorjaarspark
ter wereld waarin bloembollen centraal
staan. “Onze drive is mensen een onvergetelijke dag te bezorgen. Je ziet steeds meer
dat bezoekers de Keukenhof gebruiken
als decor om zichzelf en elkaar in te
fotograferen. Wij bieden daarvoor een zo
mooi mogelijk decor aan.” Dat leidt tot
optimale exposure voor het bollenvak
weet De Mooij. “De hele wereld komt
hier op bezoek en wij zien mensen alleen
maar genieten. De sfeer is vriendelijk, het
is een dagje uit. Zij zien de bollenkweker
als een halve artistiekeling die tovert met
gewassen in vormen en kleuren die ze
nog niet kenden. Ze gaan dan ook graag
met een kweker in gesprek, of met onze
tuinmannen, om al hun praktische vragen
beantwoord te krijgen.” In het Julianapaviljoen is de tentoonstelling Tulpomania,

als ‘een soort spoedcursus’ over de tulp.
“Daar kunnen bezoekers ook opzoeken
of er een tulp met hun naam bestaat en
kunnen ze een tulpendoop met zichzelf in
beeld ensceneren. Die foto’s gaan de hele
wereld over.”

VOORPRET
Social media zijn steeds belangrijker
geworden in het contact met bezoekers.
“Wij zijn actief op Facebook, Instagram
en Twitter. Daarin sturen wij vooral op
voorpret, bijvoorbeeld door een teller te
plaatsen: nog zoveel dagen en dan gaat
Keukenhof open. Daar reageren mensen
op, ze hebben hun bezoek aan het park
vaak ver vooruit gepland. Anderen reageren daar weer op: ‘Ik ben al in het park geweest en het was fantastisch.’ Zo ontstaat
er een ‘feel good’-sfeer rond het park. En
dat straalt natuurlijk ook af op de sector.”
Van een eventueel negatief imago merkt
De Mooij niets. “Onze bezoekers zijn daar
totaal niet mee bezig. Soms weten ze niet
eens het verschil tussen een narcis en een
tulp, maar ze worden direct gegrepen door
de schoonheid van het product.”
Is er dan geen reden tot zorg om het
imago? Natuurlijk is er een keerzijde: die
van de weerstand en de aandacht voor het
middelengebruik. Dat doet een beroep op
de visie en het ondernemerschap van iedereen die actief is in het bollenvak. Toch
staat daar genoeg moois tegenover: passie,
gedrevenheid, schoonheid, internationale
aandacht, verrassing en verwondering.
Daarop focussen, gaat het vak vast verder
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