Beleidsplan Bloemencorso Bollenstreek
Bloemencorso Bollenstreek dateert uit 1947 en is een optocht met praalwagens die versierd zijn met
voorjaarsbloeiers zoals hyacinten, tulpen en narcissen. De optocht bestaat uit zo’n achttien
praalwagens en meer dan dertig prachtig met bloemen versierde luxe en bijzondere wagens en
diverse muziekkorpsen. Het corso rijdt jaarlijks op de eerste zaterdag na 19 april zijn meer dan 40 km
lange tocht van Noordwijk naar Haarlem. De avond ervoor rijdt het corso verlicht door
Noordwijkerhout (Lichtjescorso). Tijdens de corso opbouwdagen die altijd op woensdag starten
worden de praalwagens met de voorjaarsbloemen overdekt door stekersverenigingen. De bloemen
worden door kwekers beschikbaar gesteld. De stekersverenigingen bestaan uit vrijwilligers van lokale
en regionale verenigingen en sportclubs. Het corso wordt door zo’n 1500 vrijwilligers gedragen. Van
jong tot oud helpt iedereen mee. De regie is in handen van het bestuur en commissies van Stichting
Bloemencorso Bollenstreek. Het Bloemencorso Bollenstreek is bovendien een gratis evenement dat
met zijn vrolijke lenteboodschap jaarlijks bijna een miljoen bezoekers trekt uit binnen- en buitenland.
Het is een kleurrijk visitekaartje voor de bollencultuur, maar belangrijker nog is dat Bloemencorso
Bollenstreek zorgt voor een maatschappelijke verbinding in meerdere opzichten!
Onze visie
Wij vinden dat het Bloemencorso Bollenstreek in de toekomst ook volgende generaties moet blijven
verblijden met zijn kleurrijke lenteboodschap in het voorjaar.
Onze missie
Onze missie is ervoor te zorgen dat het Bloemencorso Bollenstreek voldoende toekomstbestendig is.
Lange termijn doelstelling
Voor de lange termijn is de doelstelling continuering van het immateriële erfgoed “Het bloemencorso
van de Bollenstreek, zodat onze nazaten hiervan kunnen blijven genieten.
Ambities/doelen
(1) Bloemencorso Bollenstreek is met ingang van 2023 afgestapt van een overkoepelend corsothema
als try-out gedurende twee jaar. Voortaan ontwerpt iedere stekersgroep samen met een arrangeur
en de praalwagendonateur hun praalwagen rond een zelfbedacht praalwagenthema. Doel is meer
betrokkenheid te realiseren wat ten goede komt aan de kwaliteit van de praalwagen.
(2) De laatste tien jaar zien we dat naast het maatschappelijk belang ook het duurzaamheidsaspect
steeds belangrijker wordt. Dat onderschrijven wij en zetten daar ook stappen in. Wij werken met
generatoren op biodiesel, reukloos, minder vervuilend en met een lagere footprint. Wij werken veel
met natuurlijke materialen, lokale leveranciers en constructeurs om ook op deze manier
vervoersbewegingen tot een minimum te beperken. Daarnaast werken wij samen met een
afvalbedrijf om onze afvalstroom zo duurzaam mogelijk te verwerken. Deze lijn willen we nog verder
doortrekken.
(3) Het afgelopen jaar zijn de laatste tractoren die de praalwagens voort trokken weggedaan omdat
geleidelijk de overstap is gemaakt naar duurzame praalwagenonderstellen. Dit kon worden
gerealiseerd met donaties en giften. Momenteel zijn er voldoende duurzame
praalwagenonderstellen, zo’n zestien in totaal. Het streven is de komende jaren nog enkele
duurzame onderstellen te laten bouwen om de corsovloot op optimale sterkte te krijgen.

(4) Het Lichtjescorso in Noordwijkerhout en de aankomst op corsozaterdag in de avond in Haarlem
heeft een professionele boost nodig. Overdag is het corso kleurrijk en adembenemend. In de avond
zie je weinig kleur wat kan worden ondervangen met een sprookjesachtig mooie verlichting op de
praalwagens en luxewagens in de stoet.
(5) In december 2021 is Bloemencorso Bollenstreek bijgeschreven in het register van Immaterieel
Erfgoed in Nederland. Om deze bijzondere status voor Bloemencorso Bollenstreek te behouden is
iedere drie jaar een heraccreditatie noodzakelijk. Het bestuur zal zich hier maximaal voor inzetten.
(6) Het archief van het Bloemencorso Bollenstreek bestaat uit notulen, draaiboeken, persberichten,
jaarstukken, beeldmateriaal, krantenknipsels, praalwagenontwerpen. Nu wordt archiefmateriaal nog
op verschillende plekken bewaard, waaronder het secretariaat, bij stekersverenigingen, particulieren,
bestuursleden en archieven van o.a. Oud Lisse, Oud Hillegom, Historisch Heemstede etc. Doel is te
komen tot één of twee centrale plaatsen. Het Leids en Noord Hollands Archief.
(7) Educatie en kennisoverdracht realiseren door de ins en outs van het corso zo vroeg mogelijk
overdragen op de jeugd d.m.v. educatie, spel en participatie. Daarvoor is eerder een bestuurder
educatie benoemd die samen met een team zich bezighoudt met de ontwikkeling van een lespakket,
een jeugdboek, jeugdmozaïek en jeugdrondleidingen (speurtocht) met daadwerkelijke participatie
(het steken van bloemen). Een lespakket is inmiddels ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Het
ontwikkelen van verdere vernieuwing wordt voortgezet.
(8) Bloemencorso Bollenstreek is een op zichzelf staand evenement. Samenwerking met andere
corso’s of bijzondere partijen heeft daardoor nooit prioriteit gehad. Sinds enkele jaren wordt
samengewerkt met de Flowerparade Rijnsburg waarbij we over en weer gebruik kunnen maken van
elkaars kennis en materiaal. Ook is Bloemencorso Bollenstreek actief lid van de corsokoepel
geworden. Dit heeft het afgelopen jaar de erkenning als UNESCO Immaterieel Erfgoed voor
Mensheid wereldwijd opgeleverd. Door actief te participeren delen wij kennis en halen we kennis op.
Dit leidt tot een professionelere organisatie en kostenvoordelen welke koers wij de komende jaren
verder voortzetten.
Financieel:
De inkomsten voor het bloemencorso worden verkregen uit het vinden van donateurs voor de
praalwagens. Verder wordt het bedrijfsleven benadert voor het leveren van een luxe wagen met een
budget voor bloemen zodat de wagen door een bloemen-arrangeur kan worden opgemaakt voor
deelname aan het bloemencorso.
Het bloemencorso bevindt zich in een stichtingsvorm. Alle financiële middelen worden besteed aan
het bloemencorso, eventuele reserves zorgen voor continuering van het bloemencorso. Elk jaar is het
een enorme uitdaging om het financieel weer volledig rond te rekenen, reserves staan hoofdzakelijk
als liquide middelen op de balans vermeld.

