Persbericht
Bloemencorso landt in China
Al eerder reden er bloemencorso’s in China, maar nog niet eerder kwam er een
bloemencorso tot stand in samenwerking met het Bloemencorso van de Bollenstreek. Zo
kwam het dat voor het ondersteunen van de opbouw en het bijwonen van de opening
corsovoorzitter Willem Heemskerk en corsobestuurslid Pieter van Waardenburg
afgelopen week te gast waren in het fraaie Dafeng Holland Flower Park, zo’n 300
kilometer ten noorden van Shanghai.
In amper zes weken na het eerste contact is het eerste bloemencorso in het Dafeng Holland Flower
Park gerealiseerd. Vier grote praalwagen naar ontwerp van het Bloemencorso van de Bollenstreek,
alsmede een zestal fraai met bloementoeven gedecoreerde luxe wagens stalen de show. De
kleurrijke optocht voerde langs een groot publiek in China’s bekendste bloemenpark.
Terugblikkend zegt corsovoorzitter Heemskerk eind februari te zijn benaderd door Ibo Gülsen, een
Nederlands ontwikkelaar van bloementhemaparken en shows die al sinds 2015 voor het Dafeng
Holland Flower Park werkt. “Of we geïnteresseerd waren in het aanbieden van onze kennis en
ervaring op corsogebied. Daar hadden we wel oren naar. Vanaf dat moment ging het razendsnel.
We hebben praalwagenmodellen beschikbaar gesteld en vervolgens heeft Ibo’s medewerkster Zao
Ye een dagje met onze corsotechneuten meegelopen om het productieproces in de vingers te
krijgen. Nauwelijks een week later werden in China de eerste stellages al in elkaar gelast.
Overigens wordt voor het Chinese corso hetzelfde duurzame type praalwagenonderstel gebruikt
zoals bij ons corso. Hierdoor leken ook deze praalwagens over de weg te zweven.”
De reacties van de Chinese toeschouwers waren volgens Willem Heemskerk geweldig. “Een enorme
hoeveelheid corsofoto’s en selfies gaat heel China door. Daarmee wordt niet alleen de bekendheid
van het bloemencorso vergroot, maar ook dat van de Bollenstreek en uiteindelijk heel Nederland.”
Over het Dafeng Holland Flower Park
In 2013 opende het park voor het eerst haar deuren voor het publiek. Op initiatief van de lokale
overheid werd gekozen voor het thema ‘Holland’ om de relatie te eren met de Nederlandse
waterbouwkundige Hendrik de Rijke die honderd jaar geleden het gebied geschikt maakte voor
landbouw. Inmiddels wordt het park jaarlijks door meer dan twee miljoen mensen bezocht en is
het een voorbeeld voor veel andere parken in China.
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Noot voor redactie: Stichting Bloemencorso Bollenstreek is een non-profit organisatie die
gedragen wordt door de inzet van talrijke vrijwilligers. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met perscontact Wilma van Velzen. Mail naar pers@bloemencorso.info of bel 06-

21446522. Voor meer informatie over het Dafeng Holland Flower Park kunt u contact opnemen met
Ibo Gülsen, telefoon 06-53651173 of mail naar ibo.gulsen@igmpr.nl

