‘Natuurlijk loop je niet
tussen de bloemen’

Meer dan 150 banners met de tekst ‘Enjoy the flowers. Respect our pride’
hangen rond de bloeiende velden in de Bollenstreek. Ook in Noord-Holland,
Flevoland en Zeeland wordt deze slogan gebruikt om toeristen te manen uit
de bloembedden te blijven. Daarnaast zijn er nog eens 34 ambassadeurs
die in de aprilweekeinden bij de drukste velden posten.
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T

ineke van Berkel uit Hillegom is
zo’n ambassadeur. “Veel toeristen
hebben geen idee wat ze aanrichten als ze door een veld lopen.” De
Hillegomse kwekersvrouw ziet ze geregeld
door de velden lopen, rennen en springen. Toen de oproep werd gedaan om als
‘bollenambassadeur’ uit te leggen waarom
je uit de bloeiende velden moet blijven,
aarzelde ze geen moment. “We moeten
dit probleem met elkaar op een positieve manier oplossen. Het kapitaal van de
telers zit in de grond. Het is de bedoeling
dat dat aan het einde van het seizoen weer
uit de grond komt, liefst met wat extra’s.
Dat beseffen toeristen niet.”
Ze trekt een oranje jack aan en stapt in de
auto op weg naar De Zilk. Nog geen kilometer van het eigen bedrijf is het al raak
op de Tweede Doodlaan. Er staan zeker vijf
auto’s en er lopen groepjes toeristen door
een veld met blauwe hyacinten. Van Berkel loopt op een familie uit Oost-Europa
af die tussen de hyacintenbedden selfies
maakt. “Mooie bloemen, hé”, vraagt ze
vriendelijk in het Engels. “Maar weet u
dat het niet de bedoeling is om tussen de

bloemen te lopen?” Aarzelend lopen de
toeristen terug en luisteren naar de uitleg
over de verspreiding van ziektes en het
kapitaal in de grond. Er komen excuses,
maar ook vragen. Waarom waarschuwt
aan de overkant van de weg een oranje
banner dat ze niet op het veld mogen en
hier niet? Daaruit concludeerden ze dat ze
in dit veld wel mochten lopen. Van Berkel
knikt maar legt nogmaals uit dat je in
geen enkel veld mag. Dan maakt ze een
foto van de familie voor de hyacinten.

OPGEVOED
Aan de Zilkerbinnenweg lopen de toeristen tot ver in het land om de oranjekleurige tulpenvelden vast te leggen. Een
oranje banner bij de weg waarschuwt ze
niet tussen de bloemen te gaan. Het lijkt
te werken. Ook al is het hier een komen
en gaan van toeristen op oranje huurfietsen, praktisch niemand stapt tussen
de bloemen. “Natuurlijk doe je dat niet”,
meldt een Amerikaanse. “Het hangt hier
vol met bordjes dat dat niet de bedoeling
is. Dus doe ik dat niet, want zo ben ik
opgevoed.” Datzelfde geldt voor Soniya en

Sharmila, moeder en dochter uit Londen
en New York. “We werden bij Keukenhof
al gewaarschuwd uit de velden te blijven.
Deze borden maken het extra duidelijk.”

MINDER OVERLAST
Bollenteler Simon Pennings, die de overlast van toeristen aankaartte, is tevreden.
“Het werkt echt. Je ziet zelfs dat toeristen
elkaar gaan corrigeren. Natuurlijk valt er
wat te verbeteren maar we hebben dit in
vier weken opgezet, dus mogen we in onze
handen klappen.” Ook Bart Siemerink,
directeur Keukenhof, denkt dat de overlast
minder is. “Overal waar we contact hebben
met toeristen zeggen we dat mensen uit de
velden moeten blijven. Dat gebeurt bij de
fietsverhuur, buschauffeurs van onze partners in Amsterdam krijgen het te horen en
het staat overal in het park. Als we iemand
zien in de velden naast het park, sturen
we er parkwachters heen. We krijgen 1,4
miljoen bezoekers, waarvan er 1,3 miljoen
luisteren. Ik vergelijk het met de piramides in Egypte. Natuurlijk wil je een foto
dat je zelf op de top staat, maar dat kan
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niet. Zo is het met de bollenvelden ook.”
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