Bart Siemerink:

‘Zucht van
verlichting dat we
weer open kunnen’
Twee seizoenen lang was het stil in lentepark Keukenhof.
Onwerkelijk voor een park waar in 2019 nog 1,5 miljoen
mensen kwamen in acht weken tijd. Voor dit jaar staan alle
seinen op groen. Directeur Bart Siemerink kijkt uit naar de
eerste bezoekers. “We gaan weer doen wat we altijd doen:
het visitekaartje van de bloembollensector zijn.”
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leur zal er zijn, dat is zeker als de
73e editie van Keukenhof start op
24 maart 2022. Door het milde
verloop van de winter bloeiden
begin maart al heel wat krokussen en Iris
reticulata. “Niets bijzonders”, aldus directeur Bart Siemerink. “Het ene jaar openen
we kleurrijk, het andere jaar is het nog
even afwachten.”
Siemerink kijkt uit naar een open park
na twee seizoenen zonder bezoekers. “We
hebben in 2020 en 2021 het park digitaal
aan de wereld laten zien en daar zijn we
trots op, maar ik ben blij wat we gewoon
weer bezoekers kunnen ontvangen vanaf
24 maart. En zoals het er nu naar uitziet
zonder beperkingen. We slaakten een
zucht van verlichting dat het allemaal
weer mag en kan.”

BETERE SPREIDING

HENK DE MOOIJ, PARKMANAGER KEUKENHOF:

‘Showbereidheid blijft groot’
Een van de sterke punten van Keukenhof is de combinatie van een park vol bloeiende voorjaarsbloeiers en in de paviljoens een breed scala aan sierteelgewassen uit de volle breedte van de sector. Twee jaren zonder shows heeft de bereidheid om mee te doen niet negatief beïnvloed, aldus
Henk de Mooij, als parkmanager verantwoordelijk voor de bloemenshows. “Vanmorgen waren de
rozentelers hier om over de rozenshow te spreken. Er is zoveel belangstelling om aan die show
mee te doen, dat we dat logistiek echt goed moeten voorbereiden.”
Ook voor de bolbloemenshows is het enthousiasme groot. Wel ziet hij dat veel ondernemers kiezen voor gemak. “Bij de tulpenshow en de hyacintenshow zorgt L&M voor een deel van de inzendingen. Het enige wat een broeier hoeft te doen is een kuipje extra bloemen mee te geven aan de
transporteur. De rest doet L&M.”
De lelieshow krijgt dit jaar een andere opzet. Geen grote objecten waarin lelies worden verwerkt,
maar vazen per inzender. Nieuw is ook de deelname van Decorum. De Mooij: “In het Willem-Alexander Paviljoen verzorgt Decorum op twee plekken een permante show. Op de ene plek laten ze
potplanten zien, op de andere plek snijbloemen. Ook bedrijven als Air So Pure en HilverdaDeBoer
komen naar Keukenhof. Wat is gebleven is de permanente show van Hippeastrum. Die ondernemers doen weer graag mee om een mooi sortiment te laten zien.”
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Omdat vorig jaar al de hoop en verwachting bestond dat het park eind maart
open zou mogen, heeft Keukenhof
geïnvesteerd in een betere spreiding
van de bezoekers. Wie naar het park wil
komen, koopt vooraf een ticket via de
website en kiest een tijdslot. Dat kent een
maximum, zodat het nooit te druk wordt
in het park. “We kunnen nu per dag
maximaal 40.000 kaarten verkopen. Dat
verspreiden we over de hele dag, zodat
we geen extremen meer krijgen zoals in
het verleden, met dagen van meer dan
60.000 bezoekers. Door dat maximum zal
ook de reis naar het park en weer naar
huis vlotter verlopen. Voor veel mensen
is dit niet nieuw. De afgelopen jaren
werkte het al zo bij veel activiteiten.
Ook de reisbranche is gewend aan vooral
online reserveren. Wat dat betreft heeft
corona ons versneld laten overstappen
naar het digitaal bestellen van tickets.”
De belangstelling is er nu al, merkt Siemerink. Via de website zijn al 25.000 tickets aan individuele bezoekers verkocht
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en nog eens 125.000 aan touroperators.
“Het blijft voor ons lastig om te bepalen
wat we aan bezoek kunnen verwachten
dit jaar. We hopen op minstens 700.000
bezoekers en verwachten er niet meer
dan 1 miljoen. Uit Azië zullen nog niet
veel toeristen komen en ook de Verenigde
Staten lijkt nog wat terughoudend te zijn.
Daarentegen zullen uit de ons omringende landen en Nederland wel heel wat bezoekers naar Lisse komen. Mensen willen
weer een dagje uit, willen de lente vieren.
Waar kan dat beter dan op Keukenhof ?”

keersbegeleiding, de winkels, de horeca en
de kaartverkoop. “Daar komen normaal
gesproken 1.300 mensen. Dat vinden we
nu nog niet verantwoord.” Voldoende
tijdelijk medewerkers vinden is lastig.
“Elk jaar ging zo’n 60% van de mensen die
het jaar ervoor bij ons werkten weer door.
Die namen weer nieuwe mensen mee.
Maar we zijn nu twee jaar dicht geweest
en daardoor gaat de 60%-redenering niet
meer op. Bovendien is de arbeidsmarkt
ook sterk veranderd. Er is krapte en dat
merken wij ook.”

NIET ALLES

BLOEMSTILLEVEN

Het park is er klaar voor. De tuinlieden
hebben vorig najaar zo’n 7 miljoen bollen
geplant. Alle paviljoens zijn open en de
toegang kent geen beperkingen meer. Een
paar activiteiten heeft de organisatie dit
jaar nog niet georganiseerd. Dit betreft de
officiële opening en de welkomdag voor
de vele tijdelijke krachten voor de ver-

Naast een park vol bloeiende bollen heeft
Keukenhof dit jaar nog meer te bieden. Zo
is er een samenwerking met het Mauritshuis, dat dit jaar het tweehonderdjarig
bestaan viert. “Die samenwerking past bij
het thema Flower Classics dat wij hebben.
Het Mauritshuis viert het jubileum met
een tentoonstelling van bloemstillevens

uit de 17e en 18e eeuw. In die bloemstillevens werden bloemen bijeengezet die
toentertijd niet tegelijk bloeiden. Zo’n
onmogelijk boeket gaat onze hoofdarrangeur Heleen Valstar maken in het Oranje
Nassau Paviljoen. Daarnaast zijn bij de
inspiratietuinen op een aantal plaatsen
lijsten met bekende schilderijen uit het
Mauritshuis te zien.”

KORTER OPEN
Al eerder aangekondigd, maar dit jaar
werkelijkheid: het park is dit jaar korter
open. Op 24 maart opent het park haar
poorten en op 15 mei gaat het park weer
dicht, een week minder dan voorheen.
“De reden is simpel. We willen alle bezoekers een mooi bloeiend park laten zien.
Doordat het in het voorjaar vaak toch wat
warmer is dan voorheen, neemt het risico
op een uitgebloeid park aan het eind van
de openstelling toe. Dat willen we niet.
11 maart 2022
Daarom sluiten we een week eerder.”
11 maart 2022
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