
   

  

Lisse, 11 maart 2021 

Keukenhof mag niet open op 20 maart 

De afgelopen periode heeft Keukenhof alle voorbereidingen getroffen om het beroemde 
bloemenpark te kunnen openen. Keukenhof voert al lange tijd overleg met de verschillende 
overheidsinstanties en is ervan overtuigd dat het park veilig open kan gaan voor bezoekers. 
Nederland verkeert nog steeds in een lockdown als gevolg van het coronavirus en de opzet 
van Keukenhof in 2021 is daarop aangepast. 

Helaas is op 10 maart aan Keukenhof medegedeeld dat er geen toestemming is om op 20 
maart te openen voor publiek, ondanks alle maatregelen die genomen zijn. Keukenhof zou 
dit jaar alleen opengaan als wandelpark, waar bezoekers in de buitenlucht van het 
tulpenpark kunnen genieten. Alle gebouwen blijven gesloten, er wordt maar een beperkt 
aantal personen toegelaten, tickets kan men alleen vooraf online per tijdslot bestellen en er 
zijn mechanische toegangspoorten geplaatst zodat bezoekers zonder enig fysiek contact met 
andere personen het park kunnen betreden.  

Bart Siemerink, directeur: “dat we dit jaar weer niet open mogen is een enorme teleurstelling 
voor iedereen die bij Keukenhof betrokken is. Binnen alle coronaregels is het volstrekt veilig 
om in Keukenhof een wandeling te maken. Afgelopen jaar werden we overvallen door corona 
en kon het park niet open. Dit jaar zijn we helemaal voorbereid op corona en is het 
onbegrijpelijk dat je in ieder park in Nederland mag wandelen, maar niet in Keukenhof.” 

Het park is 32 hectare groot (50 voetbalvelden) en heeft 15 kilometer aan wandelpaden. 
Daarmee kan Keukenhof zorgen voor een leuke dag uit, in de buitenlucht en in een veilige 
en gecontroleerde omgeving. 

Keukenhof heeft een jaar lang gewerkt aan de voorbereiding. Naast de teleurstelling dat 20 
maart de poorten niet open kunnen, heeft het ook enorme financiële gevolgen. Zowel voor 
Keukenhof zelf als voor veel bedrijven die betrokken zijn als leverancier, in de sierteelt of in 
het toerisme. 

Keukenhof is het internationale showvenster voor de sierteelt. Samen met 700 bloembollen- 
en bloemenbedrijven maakt Keukenhof de etalage van ons land. Het 72e Keukenhofseizoen 
is gepland t/m 9 mei. In 2019 bezochten nog 1,5 mln. mensen Keukenhof, waarvan 20% uit 
Nederland (300.000) en 80% internationaal.  

Zodra het mogelijk is om wel open te gaan, zal Keukenhof dat doen. Het park komt al 
prachtig in bloei en ligt klaar voor de bezoekers.  
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============= 

Met de volgende maatregelen kan Keukenhof verantwoord en veilig open   

1. Keukenhof is een wandelpark van 32 hectare groot (ca. 50 voetbalvelden) met 15 
kilometer wandelpad. Dit jaar verwacht Keukenhof voornamelijk Nederlands bezoek; 



dat waren er 300.000 in 2019, 20% van het totaal bezoek (ca. 5.500 per dag). Alle 
leeftijden bezoeken het park; voornamelijk gezinnen die ca. 2-3 uur wandelen in 
Keukenhof.  

2. Men kan alleen online tickets boeken met een tijdslot. Zo is er een maximumaantal 
bezoekers per dag en per tijdslot. Dit conform de “Richtlijnen ruimtegebruik voor de 
openbare ruimte en publieksevenementen in de 1,5 metersamenleving” (Event Safety 
Institute).  

3. De bezoekers registreren zich als zij online hun ticket boeken; er kan dus altijd 
contact met hen worden opgenomen voor informatie of instructies.  

4. In- en uitgaande bezoekers worden geteld zodat doorlopend bekend is hoeveel 
mensen er tegelijkertijd in het park zijn. 

5. Er zijn bij de hoofdingang van Keukenhof 2 mechanische toegangspoorten geplaatst 
en bij Ingang extra 1 (totaal 3). De scanfunctie op de poortjes, in combinatie met 
100% online tickets boeken, zorgt ervoor dat bezoekers zonder contact met 
medewerkers het park binnengaan. Indien contact toch noodzakelijk zou zijn (bijv. bij 
EHBO-gevallen), dan wordt gebruikgemaakt van beschermde voorzieningen 
(mondkapjes, spatschermen, etc.) 

6. Kassa’s blijven gesloten;   

7. Het park is alleen buiten geopend: alle gebouwen blijven gesloten. Afhankelijk van de 
regels die gelden voor de horeca is horeca-to-go mogelijk.  

8. Overal is goede signing en toezicht. Er zijn digitale tekstborden, stickers, posters en 
desinfectiezuilen.  

9. Er zijn geen publieksevenementen in het park: men kan alleen wandelen. Er zijn 
geen bijeenkomsten van groepen mensen. 

10. Keukenhof is bereid om met de veilheidsregio voortdurend te bekijken of de 
maatregelen goed werken; indien nodig kunnen direct zaken aangepast worden.  

11. De kleurrijke Bollenstreek zal zoals ieder jaar veel bezoek trekken. Het is openbaar 
gebied tussen Wassenaar en Haarlem. Door Keukenhof en het parkeerterrein open 
te doen ontstaat een beheersbare situatie en voorkomen we ongecontroleerde 
bijeenkomsten van (te)veel mensen op ander plaatsen in de Bollenstreek.  
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