Oktobertulpenfest
In de week van 1 tot 8 oktober stond het
Chinese Chongming Island in het teken
van de tulp. Op het eiland in de beroemde
Yangtze rivier bij Shanghai organiseerde
Oriental International Shanghai
Floriculture Industry Development
(OISF) ’s werelds grootste off season
tulpenfestival. Speciaal voor dit festival
werden 1,8 miljoen tulpenbollen zo
geprepareerd dat ze precies deze week in
bloei stonden. De Nederlandse export was
hierbij betrokken.
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erwijl we in Nederland in de rode coronacijfers
verkeren, gaat het in China alweer stukken beter.
Zo goed zelfs, dat het voor de Oriental International
Shanghai Floriculture Industry Development (OISF)
mogelijk was om een tulpenfestival te organiseren op Chongming Island bij Shanghai. Vanuit Nederland was Ibo Gülsen
van IGMPR betrokken bij het event. “Wij ontwikkelen en
ontwerpen bloemfestivals en parken voor internationale
opdrachtgevers.” Over zijn betrokkenheid bij het tulpenfestival op Chongming Island vertelt hij: “Volgend jaar wordt
op Chongming de tiende editie van de China Flower Expo
gehouden, een evenement dat je kunt vergelijken met de Floriade. Hier krijgt met name de Chinese bloemenindustrie de
kans om zich te presenteren. Vooruitlopend daarop werd dit
jaar een bloemenshow georganiseerd op Chongming Island,
als een soort warming-up voor de expo.”

TULPEN IN DE ZOMER
Besloten werd om een tulpenfestival te organiseren in de
‘Golden Week’, de week van 1 tot en met 8 oktober, als de
Chinezen vakantie vieren en eropuit gaan. “Dat is goed bedacht. Begin oktober is het echter wel zo’n 20 tot 25 graden
Celsius op Chongming Island. De maanden ervoor zijn nog
warmer en vochtiger, dus niet het moment waarop tulpen
gewoonlijk bloeien. Daarom hebben we bollen besteld bij
Nederlandse kwekers/exporteurs in Nieuw-Zeeland. Haakman New Zealand Bulbs, verzorgde het overgrote deel van
de bollen en de begeleiding aangevuld met bollen van Borst
en Triflor. De bollen zijn uitgezet bij verschillende kwekers
in China die ze hebben opgeplant, koude hebben gegeven en
laten bewortelen. Vervolgens zijn de 1,8 miljoen bollen in
25 variëteiten naar het park vervoerd in zo’n vijftig vrachtwagens en door vierhonderd medewerkers geplant, waarna
ze keurig op tijd in bloei kwamen. Het plan pakte goed uit.
Zoals de voorzitter van OISF, mevrouw Coco Yang, heel mooi
zei: ‘We did it against all seasons, and against all odds.’”
Bezoekers moesten zich vooraf aanmelden, per tijdvak
mochten er maximaal duizend mensen in het park aanwezig
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zijn. “Het werken met tijdvakken verliep zonder problemen,
er konden genoeg mensen langskomen om de tulpen te
bewonderen. Op een van de bezoekdagen zijn er zelfs 10.000
mensen geweest.”
Corona heeft het tulpenfestival geen parten gespeeld. “Het
gaat heel goed in China, het voelde bijna alsof er niks was
gebeurd. Behalve dat ik veertien dagen in quarantaine moest
voordat ik naar buiten mocht. Het lijkt erop dat de Chinezen het hebben uitgeziekt. Destijds is de provincie Wuhan
hermetisch afgesloten waardoor het virus zich niet verder
kon verspreiden. Nu is alles weer open, van bars en restaurants tot aan bloemenmarkten. Het volume op de veiling in
Kunming is bijna terug op het oude niveau.” Er worden ook
weer bloemen gekocht, maar: “Chinezen kopen nauwelijks
bloemen voor zichzelf, hier is het gebruik vooral gericht op
events, decoratie van hotels en restaurants en speciale feestdagen. Wat wel steeds populairder wordt zijn kamerplanten.
Vooral de jongere generatie is liefhebber van bloemen en
planten, ze maken deel uit van een lifestyle. Een plantje op
je bureau is echt een trend aan het worden.”

BEELDEN DELEN
Haakman New Zealand Bulbs was een van de leveranciers
van de bollen voor het tulpenfestival. “Wij werden vorig jaar
oktober benaderd door Ibo Gülsen om tulpen te leveren voor
het festival in Shanghai. Wij hadden al eerder tests gedaan
om bollen van het zuidelijk halfrond op het noordelijk
halfrond te laten bloeien van half november tot aan de kerst.
Dat ging goed, maar toch kwam het niet van de grond. Dit
was een mooie kans om het groots aan te pakken”, vertelt
Dirk Jan Haakman. “Ibo heeft kwekers benaderd in China
die onze bollen de juiste behandeling konden geven. In de
voorbereiding hadden we intensief contact met elkaar. We
hebben kwekers gedurende het hele proces begeleid en
geadviseerd over zaken als temperatuur, beworteling,
bodemtemperatuur en watergeven. Wij hebben dezelfde
Nieuw-Zeeland-bollen ook opgeplant in Nederland, rekening houdend met de situatie in China, waar ze nog met de

“Het festival was een groot succes, in totaal ontvingen we 100.000 bezoekers in de Golden Week. Vorig jaar zijn we al gestart met de voorbereidingen. Het proces van aankopen, prepareren, vervoeren en planten van 1,8
miljoen bollen en ze dan ook nog op tijd in bloei krijgen, was complex. We
hebben geweldig samengewerkt met onze partners overzees, ondanks de
beperkende maatregelen voor internationaal reizen. Mede door de strakke
planning en de geweldige drive en motivatie van alle betrokkenen is het festival een succes geworden. Hiermee hebben we geleerd dat alles mogelijk
is, zo lang je gefocust bent en goed samenwerkt. Met dit festival hebben wij
onze naam gevestigd voor de lokale consumentenmarkt die we graag verder
willen ontwikkelen zodat meer mensen kunnen genieten van bloemen thuis,
in de tuin en in parken.”

hand water geven en dergelijke. We deelden de foto’s en live
video’s die we hier maakten zodat ze ook een beeld hadden
van hoe het eruit zou moeten zien. De Chinese kwekers deelden op hun beurt hun beelden met ons. Dat werkte goed.”
Het was ‘een flinke uitdaging’ om de tulpen op tijd klaar
te hebben voor het festival. “Daarbij was het ten tijde van
het festival rond de 25 graden, dus ook daar moesten we
mee dealen. We hebben daar bij de keuze van de variëteiten
al rekening mee gehouden.” Dirk Jan Haakman kijkt met
plezier terug op de voorbereidingen voor het tulpenfestival
op Chongming Island. “Dit vraagt een andere manier van
denken en daar hou ik van, het geeft me energie. Daarbij
kan dit deuren openen naar andere events. Deze ervaring
komt altijd weer van pas. Een vervolg zou mooi zijn voor
Chongming Island, dat wordt binnenkort duidelijk. Het ziet
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ernaar uit dat ook andere parken dit idee gaan oppakken.”
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