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Keukenhof 2016 officieel geopend.

Bij het stadje Lisse, tussen Leiden en Haarlem, ligt één van de mooiste lenteattractieparken van Europa.
De Keukenhof, de mooiste lente bloementuin, is op 24 maart voor de 67e keer geopend
en voor de talloze bezoekers tot maandag 16 mei dagelijks toegankelijk.
Jaarlijks worden maar liefst 7 miljoen voornamelijk tulpenbollen geplant in talloze
gevarieerde patronen die het gehele park enorm fotogeniek maken.
In 2016 is het thema ‘’De Gouden Eeuw’’, dat is voor Nederland de 17e eeuw. Een
periode waarin de internationale handel floreerde en tot grote welvaart leidde. Schilders
als Vermeer en Rembrandt produceerden in deze periode hun wereldberoemde
werken.
Hoogtepunt in dit themajaar is een bloemenmozaïek met dit thema, van ruim 250 m2 en
gevormd met honderdduizend tulpen, muscari en krokussen. Ook zijn als nieuwigheid
een Gouden Eeuw inspiratietuin alsook een Delfts blauwe tuin aangelegd.

In de 17e eeuw stegen de prijzen van tulpenbollen, oorspronkelijk afkomstig uit Turkije
en regio, tot ongekende hoogten. Die tulpengekte werd Tulpomania genoemd.
De
tulp
is
wereldwijd
het
beeldbepalende
icoon
voor
Nederland/Holland geworden en het
is dan ook logisch dat de
Keukenhof een tentoonstelling biedt
over de historie van de tulp,
genoemde tulpomanie en de tulp
als hedendaags icoon van Holland.
De
Keukenhof
is
ook
als
landschapspark
een
unieke
beleving.
Talloze
perfect
geasfalteerde wandelpaden leiden
de bezoeker langs waterpartijen en
geaccidenteerde gedeelten met bomen, heesters enz. En dat natuurlijk te midden van
de talloze tulpen- en bloempartijen die het geheel volstrekt uniek maken.
Het historische park dateert uit 1857. Toen werd het in de Engelse landschapsstijl
aangelegd door de Haarlemse tuinarchitect Zocher.
Comfortabel parkeren.
In de loop van 2015 zijn de parkeervoorzieningen van de Keukenhof weer aanzienlijk
verbeterd en uitgebreid. Zo is er een geheel nieuwe toegangsweg naar parkeerplaats
noord aangelegd. Hierdoor wordt de verkeersdrukte tijdens de openingsperiode weer
aanzienlijk beperkt.
Inspiratietuinen en bloemenshows.
De Keukenhof is een lust voor het oog en leent zich bij uitstek voor prachtige foto’s.
Maar op het programma staan tevens de zogenaamde inspiratietuinen en
bloemenshows. Hier kan men ideeën opdoen voor het inrichten van de eigen tuin. Dit
jaar zijn er de moestuin, de Gouden Eeuwtuin, de Delfts blauwtuin, de romantische tuin,
Rob’s snoezeltuin, de strandtuin en de vintage tuin…… voor elk wat wils.
In het Willem-Alexander paviljoen en het Oranje Nassau paviljoen zijn vanaf de
openingsdag 10 verschillende bloemenshows te zien. Tulpen, hyacinten, heesters,
orchideeën, anthurium, potplanten, amaryllis, bol-op-pot, lelies en fresia’s zijn de
onderwerpen.
Tulpomania Haarlem.
Eeuwenlang is Haarlem het centrum geweest van de bollenteelt en de bollenhandel.
Haarlem draagt daarom nu nog’’ Bloemenstad’’ als titel en daar geeft zij invulling aan
door het groepsprogramma ‘’Tulpomania Haarlem’’ oftewel ‘’beleef de tulpengekte in
Haarlem”.
Haarlem wordt tevens de ‘’meest Vlaamse stad van het noorden’’ genoemd. Dit
vanwege de vele Vlaamse culturele invloeden door de eeuwen heen die heden nog
zichtbaar zijn in het monumentale stadsbeeld. Zo wordt in dit programma niet alleen

historisch Haarlem bezichtigd maar ook het beroemde Frans Hal museum met
prachtige bloemenexposities.
Zelfs een Tulpomania-Jopenbiertje in de brouwerskerk is onderdeel van het
programma.
Groepen kunnen bijvoorbeeld kiezen voor Haarlem in de ochtend en de Keukenhof in
de middag, voorwaar een prachtig dagprogramma.

Bloemencorso van de Bollenstreek 23 april 2016.
Op zaterdag 23 april trekt traditioneel, voor de 69e keer, het jaarlijkse bloemencorso
door het gebied tussen Noordwijk en Haarlem.
Vele honderdduizenden bezoekers genieten dan van de enorme bloemrijke stoet met
tientallen prachtig opgesierde praalwagens. Dit jaar is het thema “Flowers & Fashion”
en dat belooft een fantastisch kijkspel te worden.
Het hele programma luidt als volgt:
• vrijdag 22 april: avondbezichtiging corso in Noordwijkerhout,
• zaterdag 23 april: Bloemencorso trekt van Noordwijkerhout via Sassenheim,
Lisse, Hillegom en Heemstede naar Haarlem ( aankomst 21.00 u.)
• zondag 24 april: bloemencorso in Haarlem te bezichtigen tot 17.00 u.
Informatie: info@bloemencorso.info
Informatie Keukenhof: www.Keukenhof.nl
Informatie vervoer naar Keukenhof: www.Keukenhof.nl/ov
Perscontact: Annemarie M.M. Gerards-Adriaansens A.Gerards@keukenhof.nl
Informatie Haarlem: www.haarlem.nl & www.tulpomania.com
Perscontact: Caroline Weill info@haarlemmarketing.nl

