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Aftermovie

https://www.youtube.com/watch?v=Ao0Tv_rm-zM&ab_channel=VierdeLenteFestival


Vier de Lente 
Festival
In het voorjaar bloeit onze collectieve hoop en vrolijkheid. Fleurige voorjaarsbloemen vullen de 
wereld met positiviteit. Temidden van die bloemenvelden vieren we de lente! 
  

Nederland's Grootste Lentefestival  
Dansend middenin de oer-Hollandse bollenvelden, vieren we met de jeugd van de 
Bollenstreek samen het grootste lentefestival van Nederland.  

De Hollandse tulpenvelden zijn het decor voor het Vier de Lente Festival. Op het hoofdpodium 
kondigen de Bollenjongens bekende Nederlandse artiesten aan, zoals Kris Kross Amsterdam, 
Maan of Suzan & Freek. Ook lokale helden, zoals Fleur Raateland, krijgen natuurlijk een podium!   

Het festival ademt Holland en toont de Bollenstreek in al haar glorie. Het decor valt op maar 
past hier tegelijkertijd perfect thuis; overal zie je met de hand gestoken bloemenelementen. 
Bezoekers maken hun eigen festival-bloemenkrans, consumeren typisch Hollandse producten en 
er is een variëteit van merchandise beschikbaar die aansluit bij de oerhollandse sfeer en de 
vrolijke overvloed aan bloemen.



Missie / Visie 
Zo’n prachtige streek, daar mag de jeugd trots op zijn. Vier de Lente Festival creëert sympathie 
en trots voor de wereldberoemde Bollenstreek onder de jongere generatie. Beleven wat 
bloemen doen; kleur geven aan positiviteit; en kennis overdragen, want de bollensector heeft 
enorme culturele én economische waarde voor Nederland.  

Het Vier de Lentefestival wordt hét Holland-icoon voor de jongeren vanuit het hart van de 
Bollenstreek. Het doel is om met dit driedaags festival de Bollensector, het belang en de 
bedrijvigheid van de regio te etaleren onder de jeugd. 

Economische  
Nederlands derde belangrijkste exportproduct is de Hollandse bloembol, daarom zijn ze pijler 
drie op de landelijke politieke agenda. Het is belangrijk om goodwill van de Nederlanders te 
behouden, omdat de overheid moet blijven investeren in deze sector. De agrarische bollensector 
heeft dus de opgave om de bolbloemen als echt Holland-icoon naar voren te blijven dragen. 



UNESCO Werelderfgoed 

Het Vier de Lente Festival werd gelanceerd tijdens het jubileumweekend van 75 jaar 
Bloemencorso Bollenstreek. De kick-off editie van het ‘jongere(n)-zusje van het 
Bloemencorso’ vond daarom uitzonderlijk plaats tijdens het corsoweekend. Datzelfde jaar 
kreeg het onlosmakelijk verbonden Bloemencorso Bollenstreek de UNESCO status van 
Immaterieel Cultureel Erfgoed. Die status heeft een toekomstgerichte focus: het 
beschermen van erfgoed voor de volgende generaties.   

UNESCO: “Dankzij hun nooit aflatende inzet de afgelopen 75 jaar zijn zij een echte 
erfgoed-gemeenschap geworden met een zorgtaak die traditie naar de toekomst veilig te 
stellen.” 

Immaterieel erfgoed is dynamisch erfgoed, het gaat mee met zijn tijd. Beschermen 
betekent dan ook levend houden en kennis en vaardigheden doorgeven. Vier de Lente 
Festival bouwt die brug en biedt er letterlijk ruim podium voor; speerpunten zijn niet voor 
niets ‘verjonging’ en ‘lange termijn impact’.  

Willem Heemskerk: "Als tip wil de commissie meegeven de culturele waarde van het corso 
en de bijdrage aan culturele identiteit van de streek nog meer uit te dragen.” 

Vier de Lente Festival betrekt jongeren bij de corsocultuur, kweekt sympathie voor het 
bollenvak en creëert draagvlak onder deze doelgroep. 



Vier De Lente festival in de pers 
Klik op een artikel om het te raadplegen online. 

https://ebdb.nl/actualiteiten/kick-off-vier-de-lente-festival-een-succes-en-bollenjongens-winnen-award/
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20220420_98821988?utm_source=google&utm_medium=organic
https://floranews.com/nieuws/18606/Publiek_eerste_Vier_de_Lente_Festival_gaat_uit_hun_bloembol_met_Kris_Kross_Amsterdam_en_De_Bollenjongens.html
https://www.bloemenkrant.nl/nieuws/algemeen/75795/eerste-editie-vier-de-lente-festival-succesvol
https://www.bpnieuws.nl/article/9423025/kick-off-vier-de-lente-festival-met-award-voor-bollenjongens/
https://www.hillegomonline.nl/2022/04/26/vier-de-lente-festival/
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20220420_4153770?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.noordwijkerhoutsweekblad.nl/nieuws/algemeen/75686/jubileum-begin-van-vier-de-lente
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220425_52461123?utm_source=google&utm_medium=organic
https://greenportdb.nl/vier-de-lente-festival-jeugd-brainstormt-over-festival-in-de-bollenstreek/


Facts & Figures 
Special kick-off editie 

Locatie: Tulip Barn, Hillegom          
Programmering: Kris Kross Adam | DJEFF | Fleur Raateland  
Doelgroep: 18 - 35 jaar 

Reacties doelgroep: “Wat een feest en wat was iedereen hier aan toe. Dat we dit soort feestjes 
gemist hadden, kun je aan de koppies aflezen!” 
Mediawaarde: Lokale media schreven vooraf, tijdens en achteraf over de kick-off editie. Ook 
was de festivallocatie onderdeel van het koninklijk bezoek aan de regio, en wisten we het 
koninklijk echtpaar persoonlijk uit te nodigen voor het Vier de Lente Festival. 
Bereik: De kick-off had een beperkt bezoekersaantal van 500 pax. De ‘kaartjes’ waren binnen 
enkele dagen vergeven. Direct na het event, werden de eerste presale kaarten in de verkoop 
gezet — alle 100 stuks waren binnen 24u uitverkocht. 
Relevante samenwerkingen: Bij de speciale kick-off was er specifieke focus op lokale 
samenwerkingen, van drukwerk tot bierpartner en van evenementproductie tot hoofdsponsor. 
Relevantie: Speciaal side-event Viering 75jaar Bloemencorso Bollenstreek, kennisoverdracht, 
vestiging lokale communicatiedoelgroep.

Groei Plan *3 daags Festival* 
2022    500 bezoekers (kick-off editie) 
2023    2.500 bezoekers per dag (1e editie)  
2024    7.500 bezoekers per dag (2e editie)  
2025    15.000 bezoekers per dag (3e editie)



Vier de Lente 2023 

Datum: 14 (+15 & 16) April 2023 
Locatie: de Tulpenschuur, Hillegom  
NB: Hoewel de doelstelling is om met Vier de Lente alle gemeentes van de streek aan 
te doen, zal de eerste ‘echte’ editie wederom plaatsvinden in Hillegom. Deze 
gemeente verdient het oorspronkelijk-grootst-bedoelde evenement. 
Locatiewensen: Bereikbaar met OV (nationale bezoekers) en fiets (lokale bezoekers), 
omdat duurzaamheid hoog op onze prioriteitenlijst staat. Uiteraard is het belangrijk 
dat de locatie zich in de directe nabijheid van bollenvelden bevindt, er een verharde 
grond is / mogelijk is, representatief is / als visitekaartje voor de Bollenstreek dient 
en een capaciteit van minimaal 2500 pax. + instroom/uitstroom aankan. 

Communicatiedoelgroep 
18 - 35 jaar, combinatie: Bollenstrekers + nationaal publiek + internationale toeristen 

Programma 
Nationale hoofdact(s) | Groots podium voor lokaal talent | Ondersteund door de 
Bollenjongens| Vier de Lente Award als kers op de tulpentaart | Educatief 
programma voor basis- en middelbare scholen 

Uniek 
Normaal mag je bollenvelden niet eens betreden; nu mag je er dansen! 



Sociaal- Maatschappelijke Impact  
Met het festival creëren we doorstroom naar lokaal en/of relevant bedrijfsleven, tonen we 
jongeren de pracht en meerwaarde van de streek en brengen we op een verjongende manier 
kennis bij over het bollenvak. Daarnaast worden er vrijwilligers geworven en lokale 
universiteiten en scholieren gevraagd te helpen bij het steken van het decor. Kortom: een trotse 
Holland beleving voor de jongere generatie(s) vanuit het hart van de bloemensector. 

= Lange Termijn Impact  
Het Vier de Lente festival draagt dezelfde trots uit als grote zus Bloemencorso Bollenstreek, 
maar spreekt een jongere doelgroep aan. Bovendien is het doel om vrijwilligers van het Vier de 
Lente Festival te laten doorstromen om het Bloemencorso Bollenstreek te dragen en voort te 
zetten in de toekomst. 

Jongerenraad 
Vier de Lente Festival heeft ook een Jongerenraad, met een jongvolwassene uit elke 
Bollenstreekgemeente. Sommigen van hen zijn juist wel en anderen helemaal niet bekend met 
de bollensector. Vertegenwoordiger van Noordwijk, Marjolein (18 jaar): “Ik hou heel erg van 
feestjes. Op school zit ik ook in de feestcommissie. Het lijkt me heel leuk om een groter feest/
festival te organiseren en bij te dragen aan het Vier de Lentefestival.”



Samenwerken  
Het Vier de Lentefestival wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente(s) en private 
partijen, jongeren, onderwijsinstituten, vrijwilligers en passend bedrijfsleven.  
 
Een adviesraad vanuit de Bollensector verbindt relevante bedrijven aan het festival. De 
Bollenjongens worden de hosts van het festival.  
 
De Bollensector Adviesraad  
De adviesraad bestaat uit 3 representatieve ambassadeurs die bewaken of het festival uitstraalt 
wat en wie de Bollenstreek wil uitstralen:  
 
Ernst-Jan Reinerie – verbinding regionaal bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek 
Willem Heemskerk – Voorzitter Stichting Bloemencorso Bollenstreek  
Esther den Hertog – communicatie & advies & mede-initiator Vier de Lente Festival

Partners 
Voor de deelnemende gemeenten, de partners en stakeholders is dit groots lentefeest een 
positief moment dat ingezet kan worden in de vorm van verbinding, aantrekken van nieuwe 
sponsoren en partners, verjonging. De organisatie en programmering zal in samenwerking met 
lokale organisaties en eventmanagement- en communicatiestudenten worden gerealiseerd. 

Voor de hoofdsponsor is er ruimte voor kruisbestuiving  
met Bloemencorso Bollenstreek, naamgeving en/of award-inspraak.





Als partner van het Vier de Lente Festival 
• Bereik je een jonge doelgroep 
• Etaleer je jezelf als Holland brand  
• Maak je sociaal- maatschappelijk impact  
• Toon en deel je je trots (als lokaal of Nederlands bedrijf/merk) 
• Ben je onderdeel van een uniek, positief en impactvol evenement 
• Kun je relaties een onvergetelijk feest aanbieden 
• Kun je jouw boodschap te communiceren  
• Ben je onderdeel van het grootste lentefeest van Nederland 
• Krijg je zichtbaarheid bij de jubileumeditie van 75 Jaar Bloemencorso Bollenstreek



Meedoen als gemeente, organisatie of bedrijf? 
Het Vier de Lente Festival wordt HET jongeren festival vanuit de Bollenstreek waarbij oer-
Hollandse partijen zich willen verbinden.  

Door de groei van capaciteit bezoekers en dus ook sponsoren zal dit festival zichzelf in de 
komende drie jaar manifesteren tot een lokaal, regionaal en nationaal (mogelijk ook 
internationaal door bewust in te spelen op toeristen) 100% Holland event. 

Voor Vier de Lente ligt er een grote focus op duurzame continuïteit met betrekking tot 
samenwerkingen in de regio. Deze partnerships zullen zich de aankomende jaren bewijzen, 
door verjonging, zichtbaarheid en verbondenheid. 

Vier je mee? 
We zoeken financiële parters, mediapartners, product sponsors enz. Voor vragen, neem 
contact op met jorieke@thegoodcompany.nu, we maken graag een propositie op maat om 
jouw merk aan dit Holland brand Festival te verbinden, door middel van product 
lanceringen, custom merk-activaties en andere vormen van zichtbaarheid en verbinding.

mailto:jorieke@thegoodcompany.nu


Maatschappelijk Partner  
Als maatschappelijk partner help jij mee om sympathie voor en kennis over de culturele- en 
economische waarde van oerhollandse bedrijvigheid mee te geven. Je helpt mee om het 
evenement volledig duurzaam neer te zetten.  

Wat krijg je hiervoor? 
• Zichtbaarheid logovermelding op website en (online) ticket  
• Eigen content op onze social media 
• 10 VIP kaarten à 50 euro (incl drank) 
• Zichtbaarheid in de aftermovie  
• Mogelijkheid om jouw dienst of betrokkenheid te activeren  
• Een media moment/pr stunt 
• Vlag of item tijdens het Vier de Lentefestival

  
•  



Mediapartner  
Als mediapartner van het Vier de Lentefestival help jij mee aan het creëren en produceren van 
relevante content voor de jonge (16 - 35 jaar) doelgroep. Daarbij zet je RTV en online kanalen in 
om een bloemetje bij te dragen.  

Wat krijg je hiervoor? 
• Zichtbaarheid logovermelding op website en (online) ticket  
• Eigen content op onze social media 
• 15 VIP kaarten a 50 euro (incl drank) 
• Zichtbaarheid in de aftermovie  
• Mogelijkheid om jouw dienst of betrokkenheid te activeren  
• Een media moment/pr stunt 
• Vlag of item tijdens het Vier de Lentefestival



  
•  

Nationaal Holland Brand Partner  
Als Nationaal Holland brand partner ken jij de de culturele- en economische waarde van 
oerhollandse bedrijvigheid als geen ander. Koppel je merk aan de doelgroep middels een 
oerhollandse activatie.  
  
Wat krijg je hiervoor? 
• PR stunt tijdens het Vier de Lentefestival (tailor made creatief plan)  
• Mogelijkheid om jouw dienst of betrokkenheid te activeren  
• Excl. kosten PR stunt  
• Logovermelding website en (online) ticket  
• Zichtbaarheid in nieuwsbrief Bloemencorso Bollenstreek  
• 20 VIP Kaarten a 50 euro (incl drank) 
• Zichtbaarheid in de aftermovie 
• Vlag of item tijdens het Vier de Lentefestival



Combi Partner Bloemencorso Bollenstreek  
& Vier de Lentefestival 
Als Combi Partner krijg je als bedrijf niet alleen zichtbaarheid bij het Vier de Lentefeest, maar 
ook bij Bloemencorso Bollenstreek. Als Combi Partner draag je de de culturele- en economische 
waarde van oerhollandse bedrijvigheid aan de wereld uit als geen ander. 

Wat krijg je ervoor? 
• Gepersonaliseerde corsowagen tijdens Het Bloemencorso Bollenstreek 
• Gepersonaliseerde corsowagen wordt tevens ingezet tijdens Vier de Lentefestival 
• Personeel mag helpen met het steken van je eigen branded corsowagen 
• Titelpartner Vier de Lentefeest, ’Powered by' 
• Mogelijkheid om jouw dienst of betrokkenheid te activeren  
• Excl. kosten PR stunt  
• Logovermelding website en (online) ticket  
• 50 VIP Kaarten a 50 euro (incl drank) 
• Zichtbaarheid in de aftermovie  
• 4 Vlaggen of items tijdens het Vier de Lentefestival



Productsponsor 
Voor het Vier de Lentefestival zoeken we typisch Hollandse producten. Wil je jouw oerhollandse 
producten etaleren of activeren? Breng jouw product in en ontvang zichtbaarheid en mediawaarde 
tijdens het festival. 

Vier de Lentefestival heeft een groot lokaal en nationaal pers- & mediabereik door het unieke 
karakter en de samenwerkende partners. Door middel van productsponsoring kun je vanaf 15K je 
product verbinden aan het Vier de Lentefestival en bereik. 

Denk aan… 
Kaas, stroopwafels, tulpenbollen, bier, bitterballen, Delfts Blauw, hagelslag, melk, pindakaas, groene 
energie, fietsen, oud Hollandse spelletjes, zuivel, drop, koffie, supermarktketens, mode, 
merchandise, voertuigen etcetera.  

Dan maken we… 
Goodiebags, handgestoken bloemen-selfie elementen, ludieke, lokale bezorgacties live vanaf het 
festival, bloemblaadjes uit een zweefvliegtuig strooien over de regio, een on-site bloemenkrans 
workshop, cocktail pop-up, branded fotobooth en ga zo maar door. We denken graag mee over een 
passende productactivatie!

Voorbeeld: het “Vier de Lente Bier“



Educatief Partner 
Als Educatief Partner krijg je als bedrijf / instelling niet alleen zichtbaarheid bij het Vier de 
Lentefeest, maar de ook kans om de invulling van het educatieve programma (mede) te 
bepalen. Zo draag je een wezenlijk steentje bij aan verjonging van de sector.  

Wat krijg je hiervoor? 
• Inspraak invulling educatief programma 
• Mogelijkheid tot naamsverbinding aan educatief programma 
• Zichtbaarheid / logovermelding op website en (online) ticket  
• Eigen content op onze social media 
• 10 VIP kaarten à 50 euro (incl drank) 
• Zichtbaarheid in de aftermovie  
• Eventueel extra aftermovie rondom educatief programma 
• Mogelijkheid om jouw dienst of betrokkenheid te activeren  
• Een media moment/pr stunt 
• Vlag of item tijdens het Vier de Lentefestival
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