Keukenhof gaat open op
20 maart 2021 en sluit op
9 mei 2021.

De bollen voor de inzendingen liggen klaar om te worden geplant.

Keukenhof 2021

‘Het credo wordt spreiden’
Een week voor de opening dit jaar brak de coronacrisis uit.
Lentepark Keukenhof bleef dicht, maar ging virtueel open en
bereikte miljoenen consumenten. Zeven maanden voor de
opening in 2021 gaan de eerste bollen weer de grond in. Het
park verwacht zo’n 800.000 bezoekers.

met stewards gaan werken die op drukke
plekken toezicht gaan houden.”
Uit gesprekken met partners in de toeristenindustrie verwacht Siemerink zo’n
800.000 bezoekers in 2021. “Dit is het
algemene beeld in de toeristische sector:
de helft van wat er in 2018 en 2019 kwam.
Toen kwamen er bĳ ons zo’n 1,5 miljoen
bezoekers en dat zal nu ongeveer de helft
zĳn.”
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Met dat aantal kan de stichting een positief resultaat boeken. Dat lukt mede door
enkele investeringen uit te stellen, zoals
groot onderhoud aan het Beatrix Paviljoen. “De plannen liggen klaar, maar we
gaan die nog niet uitvoeren.”
Belangstelling om als inzender voorjaarsbloeiers te laten zien in het park is er nog
steeds genoeg. Enkele inzenders vielen af,
maar aan nieuwe bedrĳven geen gebrek.
Binnenkort start Keukenhof ook met de
gesprekken met deelnemers aan de bloemenshows in de drie paviljoens, die ook
gewoon doorgaan.

D

e bollen zĳn besteld, de ontwerpen gemaakt. Binnenkort start
het plantseizoen voor de 72e editie van Keukenhof. Over zeven
maanden gaat het park open, al gaat niet
alles meer zoals voorheen, aldus directeur
Bart Siemerink.

LAST EN TIJD
Keukenhof was klaar voor de opening
afgelopen maart, maar moest een week
voor de opening besluiten niet open te
gaan. De schoonheid van de lentebloeiers
werd virtueel gedeeld. “Het was voor ons
als organisatie heel erg dat wĳ als een van
de eerste parken met sluiting te maken
kregen. Wĳ moeten het juist van het
voorjaar hebben. Voordeel is wel weer dat
we voor de opening volgend jaar juist veel
tĳd hebben om te kĳken hoe collega-at-

tractieparken in binnen- en buitenland
hun maatregelen nemen om coronaproof
bezoekers toe te laten.”
Dat heeft inmiddels geleid tot het besluit
om volgend seizoen te gaan werken met
datum- en tĳdsloten. “Dat is echt wennen
voor een deel van ons bezoek. Zomaar
op de bonnefooi naar Keukenhof komen,
dat kan niet meer. Voor de bezoekers uit
Nederland zal dat niet zo’n probleem zĳn,
die zĳn daar al aan gewend. Het credo
wordt spreiden. We gaan nog bekĳken
hoe we de tĳdsloten gaan inrichten. Daar
hebben we nog genoeg tĳd voor.”
Door met tĳdsloten te gaan werken, verwacht Siemerink de bezoekers voldoende
over het 32 ha grote park te kunnen spreiden. “We weten inmiddels dat buiten niet
het grootste probleem is in de verspreiding van het virus. Toch zullen we wel

BOLLENMARKT
Dit najaar gaat de Nationale Bollenmarkt
op Keukenhof door. De meeste standhouders doen mee. Als het goed weer is, zal
de markt buiten worden gehouden. Bĳ
slecht weer staan ze in het Oranje Nassau
Paviljoen, waar een looproute wordt aan11 september 2020
gebracht.
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