Terugblik jubileumeditie
75 jaar Bloemencorso Bollenstreek
Na twee coronajaren waarin het Bloemencorso Bollenstreek niet kon rijden, maar
desalniettemin met hartverwarmende bloemenacties toch van zich liet horen, werd in de
zomer van 2021 voor het eerst weer voorzichtig vooruitgekeken. Zou 75 jaar Bloemencorso
Bollenstreek doorgang mogen vinden? In die onzekere wereld werd aan het begin van
nieuwe corsojaar een start met de voorbereidingen gemaakt die uiteindelijk resulteerde in
een onvergetelijk corso dat 23 april 2022 bijna een miljoen bezoekers een extra mooie
lenteboodschap bracht. Hiermee werd opnieuw uiting gegeven aan de grote
maatschappelijke verbondenheid die het corso steeds weer teweeg brengt en niet te
vergeten de uitstraling ervan die een kleurrijk visitekaartje is voor het bollenvak en toerisme
in Nederland. Hieronder een chronologische beschrijving van alle activiteiten die
plaatsvonden in het jubileumjaar 75 jaar Bloemencorso Bollenstreek. Dit betreft de periode
september 2021 t/m augustus 2022.
Herfst 2021 - Jubileumwerkgroep
Naast de reguliere bestuursvergaderingen en talrijke commissie overleggen (onder elk
bestuurslid hangt een commissie (veiligheid, deelnemers, communicatie, figuratie, route,
muziek, events, stekersverenigingen etc) was vanwege 75 jaar Bloemencorso Bollenstreek
ook een jubileumwerkgroep actief. Het bedenken van extra jubileumactiviteiten voor alle
doelgroepen in de corsoregio was de opdracht. Uiteraard kreeg dit een kleurrijke invulling
van wie verdient een bloemetje tot een heuse corso documentaire, prentenboek en de
geboorte van een spetterend side event voor jongeren.
Herfst 2021 - De Walvis
De corsowagens die twee jaar in het stof hadden gestaan pasten vrijwel allemaal bij het
jubileumthema Celebrating Memories. Omdat De Walvis in 1947 de eerste corsowagen was
die indertijd van Hillegom naar Lisse reed en waarmee het allemaal is begonnen kreeg De
Walvis ook in dit jubileumcorso een hoofdrol. Onder andere met een praalwagen om
opnieuw vrolijkheid en blijheid te brengen na een periode van donkerte.
Herfst 2021 - Corsodeelnemers gezocht
Normaal gesproken start in september de werving van praalwagenadoptanten. Van voor de
corona stond er dus al een vloot, maar er konden nog enkele praalwagens bij om het corso
extra te laten stralen. Dus werd de zoektocht naar praalwagenadoptanten en luxewagen
deelnemers hervat.
Herfst 2021 – Jeugdeducatie lespakket
Vanuit de commissie jeugdeducatie is een ‘corso lespakket’ voor basisscholen en middelbare
scholen ontwikkeld. Dit om de grote maatschappelijke betrokkenheid en de bollen- en
corsocultuur door te kunnen geven aan volgende generaties. Hiertoe heeft Bloemencorso
Bollenstreek vanuit de erfgoedgedachte nog wat verdergaand aan verplicht. De
bollencultuur, corsocultuur en hoe je een praalwagen maakt staan in het lespakket centraal.
De lessen worden gratis beschikbaar gesteld via de website van het Bloemencorso

Bollenstreek. Dit gebeurde na een feestelijke overhandiging van het eerste lespakket bij een
basisschool in Hillegom in het voorjaar 2022 na afronding en beschikbaarstelling van de
eerste lespakketten.
Herfst 2022 – Prentenboek Een corso vol verrassingen
Als extra jubileumactiviteit is het prentenboek ‘Een corso vol verrassingen’ op rijm
geschreven door Marianne Busser en Ron Schröder, met kleurrijke prenten van Lisa van
Wissen. Het initiatief hiervoor komt van Priscilla Haringsma, voormalig corsobestuurslid
jeugd & educatie. Nog als bestuurslid heeft zij met haar commissie dit project begeleid. Doel
was de jeugd meer bij het corso te betrekken door hierover te vertellen. 75 jaar
Bloemencorso Bollenstreek bleek hiervoor een mooie gelegenheid. Het prentenboek is
uitgegeven door Moon en een klein percentage van de opbrengst komt ten goede aan het
corso voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten die de corsocultuur dienen. Het eerste
exemplaar werd tijdens de persconferentie op 11 april uitgereikt.
Oktober 2021 – Bollenplantmoment
In oktober wordt met het planten van hyacintenbollen bij een kweker door alle
bestuursleden het nieuwe corsoseizoen officieel ingeluid. Waarom een plantmoment?
Kwekers stellen in het voorjaar hun bloemen ter beschikking aan het corso en van meet af
aan zijn hyacinten en andere bolbloemen zijn de dragers van het Bloemencorso
Bollenstreek. Hyacinten zijn uniek voor Nederland en de tulp is zelfs een nationaal symbool.
December 2021 - Immaterieel Erfgoed Nederland
De werkgroep Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland produceerde intussen een 35
pagina’s tellend borgplan ten behoeve van het Bloemencorso Bollenstreek dat begin oktober
2021 werd ingediend. Op 3 december 2021 volgde de langverwachte waardering: de
bijschrijving van het Bloemencorso Bollenstreek in de inventaris van het Immaterieel Erfgoed
Nederland. Dit gebeurde in de broeierij bij hyacintenkweker G. de Wit & Zn in Lisse. Helaas
in kleine kring vanwege de strikte coronamaatregelen. Het corsobestuur had de ruim 1500
corsovrijwilligers hier graag bij gehad; het draaiboek voor een grote happening lag zelfs al
gereed.
December 2021 - Unesco Immaterieel Erfgoed wereldwijd
De corsocultuur in het algemeen werd half december 2021 uitgeroepen tot Unesco
Immaterieel Erfgoed voor de Mensheid wereldwijd. Nog meer waardering voor alle
corsovrijwilligers dat met persberichten en social media uitvoerig werd uitgedragen.
11 maart 2022 – Sneak preview
Begin maart kon het corsobestuur eindelijk de langverwachte GO geven dat het corso door
mocht gaan. Het coronaspook werd verdreven en alle draaiboeken werden uit de kast
gehaald. De schouders eronder en een van de eerste grote activiteiten was De Sneak
Preview die 11 maart 2022 plaatsvond bij hospitality-partner Van der Valk Hotel Sassenheim
– Leiden. Genodigden waren de praalwagen adoptanten, stekersverenigingen, stakeholders
en bestuur en leden van de corsocommissies. Aangevangen werd met een spetterend
optreden van twee jeugdgroepen van MLX Musical & Dance dat helemaal in het teken van
het corso stond. Aansluitend werden de praalwagens gepresenteerd en namen

presentatoren Johan Overdevest en Monique D’Elia met corsovoorzitter Willem Heemskerk
de laatste corsonieuwtjes door.
17 maart 2022 – Foto expositie 75 jaar BCB
Als extra jubileumactiviteit was er van 19 maart tot 22 mei 2022 bij Tulip Experience
Amsterdam in Noordwijkerhout in hun tentoonstelling over de tulpenteelt door de kweker
verteld ook een foto expositie 75 jaar Bloemencorso Bollenstreek opgenomen. Hiervoor
waren eerder een achttal levensgrote fotoborden gerealiseerd waarmee aandacht
geschonken werd aan thema’s als het eerste corso met de walvis van corsovader Willem
Warmenhoven in 1947 en beelden van het eerste corso in 1948, hoe maak je een
praalwagen, opbouw praalwagens door stekersverenigingen, entertainment, route,
lichtjescorso Noordwijkerhout en beroemde openaars, mooiste praalwagens en de winnaars
van de fotowedstrijd die in coronatijd was georganiseerd met hun winnende foto’s. Bij de
opening van Tulip Experience Amsterdam op 17 maart 2022 werd tevens het
jubileumcadeau aan het corso onthuld: het eerste paneel ‘Ode aan Bloemencorso
Bollenstreek’ van kunstschilder Simon Balyon. In totaal worden negen panelen onthuld, elk
jaar een waarop een corsodorp van de route wordt uitgebeeld. Schenkers van de panelen
zijn kweker Simon Pennings en zijn dochter Sylvia van de Tulip Experience Amsterdam.
21 maart 2022 - Wie verdient een bloemetje
Als extra jubileumactiviteit kreeg de hartverwarmende actie Wie verdient er volgens jou een
bloemetje op 21 maart 2022, de eerste lentedag, een vervolg. Per corsogemeente werden er
75 bossen tulpen uitgedeeld door corsovrijwilligers in samenwerking met bestuurders van de
corsogemeenten die actief hebben meegeholpen. Een prachtig voorbeeld van
maatschappelijke verbinding waar het Bloemencorso Bollenstreek voor staat.
Maart 2022 – Duurzaam programmaboekje BCB
Speciaal voor 75 jaar Bloemencorso Bollenstreek is een 42 pagina’s tellend
programmaboekje vervaardigd in duurzaam zakformaat (bewaarexemplaar). Van historie tot
route en leuke info over de praalwagens waren hierin te vinden, alsmede ansichtkaarten van
de allereerste ‘walvis’ corsowagen en bollenveld landschap. Tijdens de opbouw van het
corso en de route was dit verkrijgbaar.
11 april 2022 Persconferentie 75 jaar Bloemencorso Bollenstreek
Maandag 11 april 2022 vond de grote persconferentie plaats die altijd voorafgaand aan de
corsoweek wordt georganiseerd. Deze vond van 12.00 tot 14.00 uur plaats in Keukenhof,
een gerespecteerde partner die hiervoor ruimte en faciliteiten beschikbaar stelt.
Genodigden zijn burgemeesters en colleges van alle corsogemeenten, lokale en
internationale pers en betrokkenen vanuit het corso. De laatste corso nieuwtjes worden hier
verteld (bloemen, muzikale invulling corso, bijzonderheden route en deelnemers),
waaronder deze keer de presentatie van het corso jubileumprogrammaboekje,
boekpresentatie jeugdeducatie (1e exemplaar corso prentenboek werd aan een
basisschoolleerling uitgereikt), bekendmaking openaars en het Lentefestival (site event
speciaal voor jongeren in de bollenstreek). Aansluitend zijn er walking interviews
georganiseerd met corsobestuur, collegeleden corsodorpen, Keukenhofdirecteur Bart
Siemerink en familieleden van corsovader Willem Warmenhoven, de Hillegomse Amaryllis

en hyacintenkweker die met zijn Walvispraalwagen in 1947 voor de dag kwam met de eerste
corsowagen waarmee alles is begonnen. De familie Warmenhoven, gemeente Hillegom en
Marketing Hillegom hebben het mogelijk gemaakt dat er na 75 jaar opnieuw een
Walvispraalwagen meereed in 75 jaar Bloemencorso Bollenstreek.
20 t/m 22 april 2022 Corso opbouw
Beleef ‘Achter de Schermen’ hoe de praalwagens met hyacinten, tulpen en narcissen worden
gedecoreerd door de stekersverenigingen (verenigingen uit de bollenregio zoals
voetbalclubs, muziekverenigingen, zwemclub, volkstuinvereniging, koren,
carnavalsvereniging, kindervakantiedagen, zelfbouwers en meer). Met de ‘eerste steek’
werd woensdagmiddag op de praalwagen van de gemeente Teylingen door een prominent
de feestelijke aftrap gegeven voor dit kleurrijke stekers evenement waarbij vele honderden
vrijwilligers zijn betrokken. Tijdstip: woensdag en donderdag van 9.00 tot 21.00 uur en
vrijdag tot 12.00 uur. Locatie: Tennishal De Klinkenberg, Rijksstraatweg 56, Sassenheim.
20 t/m 22 april 2022 Corsojubileum Open Podium
Als extra jubileumactiviteit kwam ook de doelgroep mensen met een beperking aan bod.
Tijdens de Corso opbouw waren er zodoende een Corsojubileum Open Podium en een extra
feestelijk Bollenbandoptreden tijdens de corso opbouwdagen. Ook hebben veelvuldig lokale
en regionale bands, koren en musici op het podium gestaan ter vermaak van de stekers die
druk waren met het overdekken van de praalwagens met bloemen.
22 april 2022 Corso activiteiten Noordwijkerhout
Vrijdagmiddag stonden de praalwagens opgesteld in het centrum van Noordwijkerhout,
evenals de luxe wagens. Bezoekers konden alle prachtig gedecoreerde wagens van dichtbij
bekijken en fotograferen. ’s Avonds reed het corso verlicht door Noordwijkerhout, wat het
Lichtjescorso wordt genoemd. Hier vond ook de officiële opening plaats bij de Witte Kerk,
deze keer door de gedeputeerden van Zuid Holland én Noord Holland omdat het
Bloemencorso Bollenstreek een route over twee provincies heeft. Route informatie van het
Lichtjescorso werd uitgebreid gepubliceerd op www.bloemencorso.info, social media etc.
22 april 2022 Mooiste praalwagen
Op corso vrijdag worden van ’s morgens vroeg tot laat in de middag twee groepen juryleden
begeleid die de praalwagens en prachtig versierde luxewagens onder andere op hun
schoonheid, vaktechnische invulling en uitstraling. Bij de officiële opening van het corso
wordt de mooiste praalwagen en andere prijzen bekendgemaakt.
23 april 2022 Corso zaterdag
De feestelijk start van de meer dan 40 kilometer lange route op corsozaterdag begint
steevast om 9.15 uur vanaf de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk na een feestelijk
startschot. Van daaruit trekt de kleurrijke stoet via Voorhout naar Sassenheim. Van 13.00 tot
14.00 uur staan de corsowagens opgesteld in de Hoofdstraat in Sassenheim voor een
pauzemoment voor alle vrijwilligers die de wagens rijden, het veiligheidsteam, begeleiders,
muziekkorpsleden en figuranten. Het pauzemoment is voor bezoekers ideaal om de wagens
van dichtbij te bekijken en te fotograferen. Vervolgens rijdt het corso naar Lisse en passeert
daar ook Keukenhof alvorens het naar Hillegom rijdt. In Bennebroek is er opnieuw een

pauzemoment waarbij de wagens van 18.15 tot 19.15 uur nabij de Linnaeshof worden
opgesteld. Daarna vervolgt het corso zijn weg via Heemstede naar Haarlem waar het corso
tussen 21.30 en 22.00 uur een feestelijk onthaal te wachten staat op het Houtplein en de
Gedempte Oude Gracht.
24 april 2022 Corso zondag
Nog even nagenieten tijdens de praalwagen expo op de Nassaulaan en de Gedempte Oude
Gracht in Haarlem tot 17.00 uur. Ook dit corso onderdeel heeft een grote aantrekkingskracht
en trok het afgelopen jaar volgens de gemeente Haarlem zo’n 60.000 bezoekers. Een leuke
economische boost die Haarlem na twee coronajaren goed kon gebruiken.
24 april 2022 Eerste Vier de Lente festival
Als extra jubileumactiviteit werd voor de jeugd het Vier de Lente festival geïnitieerd. De
uitvoering hiervan is opgepakt door lokale partners. Bloemencorso Bollenstreek en Vier de
Lente Festival delen dezelfde liefde en passie voor het bollenvak en de bollenstreek, maar
het festival richt zich op een jongere generatie. Met dit festival wordt getoond wat de
iconische kracht van de Nederlandse tulp is. Dit vanuit de corso- en streekgedachte dat als
we daarmee jongeren kunnen laten zien welke rol onze streek en het bloemencorso speelt
in een positief en blij gevoel bij hen, deze missie geslaagd is. De bedoeling is dat Vier de
Lente Festival een jaarlijks terugkerend (side) evenement, dat dit corso-jubileumjaar een
bijzondere kick-off kende met een uniek podium geflankeerd door de voor- en achterwagen
van praalwagen de Walvis op 24 april 2022 bij de Tulip Barn in Hillegom.
20 mei 2022 Corso vrijwilligersfeest en prijsuitreiking
Met het Corso vrijwilligersfeest dat door de event vrijwilligers van het corso op 20 mei 2022
in Amsterdam Tulip Experience in Noordwijkerhout werd georganiseerd werden alle
vrijwilligers bedankt voor hun inzet. Dit kreeg onverwacht nog een extra feestelijk tintje. Niet
alleen werden er de corsoprijzen uitgereikt, ook kreeg Ted Kortekaas die als bestuurslid de
verantwoording heeft voor de bloemen de corsospeld uitgereikt voor vijfentwintig jaar inzet
als corsovrijwilliger. Onder het genot van een drankje en een hapje zijn er volop
herinneringen opgehaald aan een geslaagde jubileumeditie van 75 jaar Bloemencorso
Bollenstreek.
27 mei 2022 Documentaire 75 jaar Bloemencorso Bollenstreek
Als extra jubileumactiviteit is door NH Media een documentaire gemaakt over 75 jaar
Bloemencorso Bollenstreek. Vanuit het corsobestuur en commissie communicatie is hiervoor
de nodige informatie verstrekt, alsmede het verzorgen van de nodige contacten en een
stukje begeleiding. NH Media maakte dit voorjaar deze documentaire als hommage aan 75
jaar Bloemencorso Bollenstreek. Onder het genre informatief en educatief is deze
geproduceerd. De documentaire is Nederlands gesproken met Engelse ondertiteling,
waarmee tegemoet wordt gekomen aan het grote internationale karakter van het
Bloemencorso Bollenstreek. Praalwagen De Walvis is de rode draad in de documentaire
waaraan alle corsoactiviteiten van het maken van een praalwagen tot de optocht zijn
opgehangen. Met kleurrijke archiefbeelden, nieuwe beelden en pakkende interviews biedt
dit een mooi totaalbeeld van de corsohistorie en grote maatschappelijke betrokkenheid die

dit corso teweeg brengt. De erkenning van het Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland en
Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van Unesco zijn hierin meegenomen. Op 27
mei 2022 werd de documentaire voor het eerst door NH Media uitgezonden. Bijzonder is dat
ook Omroep MAX de documentaire op 30 augustus 2022 heeft getoond aan het grote
publiek.
Media activiteiten
Media aandacht en begeleiding is er vanuit communicatie het hele jaar door en valt onder
het kopje Media activiteiten. Bloemencorso Bollenstreek is in Nederland en zelfs daarbuiten
het enige en grootste gratis evenement van dit kaliber in het voorjaar. Maar ook het dit het
enige corso ter wereld dat wordt opgebouwd met bolbloemen zoals hyacinten, tulpen en
narcissen. Geen corso kan zich meten met de unieke lentekleuren en geuren die dit omgeeft.
Vandaar de grote nationale en internationale bekendheid. De meer dan veertig km lange
optocht bestaat doorgaans uit z’n zestien of meer praalwagens en zo’n twintig tot dertig rijk
met bloemen versierde luxewagens. Voor een extra feestelijke uitstraling wordt de stoet
begeleid door muziekkorpsen. Langs de gehele route is er voldoende ruimte voor de vele
honderdduizenden bezoekers. Dit event en ook de voorbereidingen trekken uiteraard de
nodige media aandacht uit binnen- en buitenland. Cameraploegen, journalisten, fotografen
die zich melden worden door de leden van commissie Communicatie ruim voorzien van
informatie en op verzoek vaak intensief begeleid. Onder andere Omroep MAX, Bollenstreek
Omroep, Omroep West, NH-Media hebben de hele stoet in kleurrijk in beeld gebracht.
Buitenlandse filmploegen brachten reportages en zowel digitaal als print was er maximale
aandacht, zowel landelijk als regionaal en lokaal. Zelfs het NOS-journaal, Hart van Nederland
en WNL hebben er de afgelopen editie ruim aandacht aan besteed.
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