Bart Siemerink:

‘Het wordt om
2 voor 12 schakelen’
Alles is klaar voor een nieuw Keukenhofseizoen. Het park kan wat directeur
Bart Siemerink betreft open om aan de
bezoekers een fraaie lentetuin te laten
zien. Cruciale beslissingen zijn genomen.
Onzekere factor blijft de beslissing van de
diverse overheden.
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a een publiekloos voorjaar in 2020 hoopt Keukenhof over een paar weken wel weer bezoekers
te kunnen verwelkomen in het lentepark. De
organisatie heeft goed nagedacht over wat er wel
en wat er niet kan. “Bezoekers moeten vooraf een tĳdslot
reserveren. Per uur kan er een maximum aantal mensen
naar binnen. We hebben op ruime afstand drie mechanische entreepoortjes geplaatst, die opengaan als mensen
hun ticket laten scannen. In het park is voorlopig de horeca
dicht en zĳn de paviljoens gesloten. Ook publiekstrekkers
als de molen zĳn dicht. Wel kunnen mensen op een aantal
afhaalpunten eten en drinken kopen. Alles wat we doen,
gebeurt buiten. We denken dat we op die manier heel goed
kunnen voldoen aan de eisen die deze tĳd stelt”, legt directeur Bart Siemerink uit. “Het park ligt er prima bĳ en zal bĳ
de opening op 20 maart de eerste kleuren laten zien. Als we

acht weken later dichtgaan, bloeit er nog steeds van alles.
Daar hebben we in de ontwerpen nog meer rekening mee
gehouden dan voorgaande jaren.”
Wat hĳ voor de sector echt een lastig besluit vindt, is de
afwezigheid van bloemenshows. “Daar doen elk voorjaar
zeshonderd bedrĳven uit de sierteelt aan mee. Zĳ laten een
breed scala aan sierteeltproducten zien. Dat kan dit jaar
niet. Althans, zoals het er nu (4 maart) uitziet. We kunnen
echter snel schakelen. Als er toch een moment komt dat het
wel kan, dan rekenen we erop dat we van heel wat gewassen nog een mooi sortiment kunnen laten zien. De wil om
te showen is groot, omdat er al zoveel andere shows niet
doorgaan en ondernemers toch graag sortiment willen laten
zien en bekĳken.”

GOED VOOR SPREIDING
De directeur is zich bewust van de onzekerheid over openstelling die er begin maart nog is. Toch heeft hĳ een aantal
argumenten die pleiten voor het openen van het park. “We
vallen niet onder evenementen, zĳn geen pretpark en geen
museum, maar alleen een park van 32 ha met 15 kilometer
wandelpad, waar we gedoseerd bezoekers kunnen toelaten.
We verwachten vooralsnog alleen bezoek uit Nederland.
Door open te gaan kunnen we ook helpen om het bezoek
aan de streek te spreiden. Want dat er in het voorjaar veel
mensen naar de Bollenstreek gaan komen, is wel zeker. Wĳ
zĳn voortdurend in gesprek met de burgemeester van Lisse
en de Veiligheidsregio. We willen samen met hen afspreken
hoe we bezoekers veilig en gecontroleerd in het park kunnen ontvangen. Keukenhof is daar klaar voor en we kunnen
snel een ander scenario toepassen. “Wĳ kunnen gelukkig
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snel schakelen. Ik denk zelf dat het wordt om 2 voor 12.”
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