Studietur til Holland 2020
Gartnereleverne på 1 hovedforløb på Roskilde
tekniske skole Vilvorde, var i uge 38 på studietur til
Holland og denne artikel er skrevet af de studerende
om de steder vi besøgte.

Både Clusius haven og den asiatiske have, har igennem
tiderne været bevis på de gode forbindelser. Ud over
de to førnævnte haver, er der også en bregnehave og
en systematik have, hvor man kan se hovedgrupperne
i planteriget. Haven har også to væksthuse: et tropisk
væksthus og et victoriansk væksthus. I haven bliver
der også lavet research og kultiveret nye sorter.

De Bosrand tuincentrum

Vlinderhof
Første stop på vores Hollandstur startede kl.9 i haven
Vlinderhof i Maxima Park, Alendorperweg, Utrecht.
Haven er offentligt tilgængelig og kaldes også
sommerfuglehaven. Haven er tegnet af den
internationale hollandske havedesigner, Piet Oudolf.
Han er især kendt for sine natur inspirerede bede og
anlæg, hvor stauder og græsser fungerer i et samspil
gennem hele året. Da vi besøgte haven var mange af
stauderne afblomstret, mens flere af græsserne stod i
fuldt flor eller med deres dekorative frøstande. Både
græsser og stauder er dekorative gennem vinteren når
rim og dug lægger sig på deres frøstande. Vi kan
anbefale at lægge vejen forbi en af de mange
haver/anlæg Piet har tegnet. Eksempler på disse
steder kunne være: Lurie garden, US, MaximilianPark,
US, The High Line, New York, I har Danmark har Noma
etableret en have af Piet. Oudolf, men denne er ikke
offentligt. På Piet Oudolfs hjemmeside finder man en
oversigt over hans mange anlæg: Oudolf.com

Botanisk Have i Leiden
Hortus Bortanicus Leiden. Haven er den ældste
botaniske have i Nederlandene, hvor den ældste del
blev bygget helt tilbage i 1590. Dette var Clusius
haven, hvor Carolus Clusius ankom med de første 268
forskellige plantesorter. Haven er ”klemt” ind i den
gamle bydel og omkranset af kanaler, et smukt syn på
en solrig efterårsdag.

Om mandagen besøgte holdet havecentret De
Bosrand. Havecentret er familieejet og blev stiftet i
1980. De fokuserer meget på blomsterløg og har et af
de største sortimenter i Holland. Deres indendørs
beplantningsafdeling har et stort udvalg og planterne
fremstår sunde og livskraftige. Meget inspirerende.
Den udendørs beplantning var hyggelig og indbydende
at besøge og generelt fremstod hele centret pænt og
indbydende. Vi kan varmt anbefale et besøg hos De
Bosrand Tuincentrum.

Botanisk have (hortus botanicus Amsterdam)

På tur i denne smukke oase af en botanisk have, som
virkelig gav et indtryk af at være i det suptropiske
klima. Vi kom også forbi et væksthus med forskellige
former for kaktusser og sukkulenter, og et ældre og
smukt palmehus og så de fantastiske store palmer. Et
smukt sted med informative skilte om de mange
forskellige planter. Meget lærerigt og mange fik købt
lærerige fagbøger.

problemet med ukrudt og skadedyr, også selvom at de
ikke brugte nogle sprøjtemidler. Ukrudtet fjernede de
dog med damp og håndluning.
De solgte deres planter til hvad man herhjemme ville
kalde anlægsgartnere og boligforeninger. Hun fortalte,
når bestillingerne skulle sendes ud, at de så tog alle
planterne ud af deres potterne og satte dem i kasse.
Det gjorde de fordi, at så slap dem der skulle plante,
for at tage planterne ud af potterne, skulle samle dem
og at smide ud/kører til genbrug. På den måde kunne
de selv genbruge potter igen og igen omkring 15 gange
indtil de blev ødelagte.

Plantentuin Esveld – specielle planter &
eksperter

Fachjan
Om tirsdagen besøgte vi Fachjan, som er specialiseret
inden for import af især store tropiske træer. Desuden
importerer de sanseveria (dracaena) til IKEA og
mellemstore planter til f.eks. kontorbeplantninger. Vi
fik en rundvisning i det 10 hektar store område af
ejeren. Han fortalte om deres mere end 50 års erfaring
og om hvordan de importerer deres planter. Gennem
de tre generationer har Fachjan været med til at
danne et marked for subtropiske og tropiske planter i
helt andre klimazoner end hvor de oprindeligt
kommer fra. Selve væksthusene er drevet bæredygtigt
og CO2 neutralt. De bruger nyttedyr og anden
biologisk bekæmpelse, samt underjordisk varme, har
et lukket vandsystem og har installeret solceller.
Vi fik et indblik i en meget stor og velfungerende
familievirksomhed, samt tips til start af eget og hvor
vigtigt det er at tænke på bæredygtighed, klima og
hvilke fodspor vi efterlader.

Griffioen Wassenaar b/s
Vi fik en rundvisning af en amerikansk have arkitekt
der hjalp deres indkøbere med at designe deres
anlæg. Hun fortalte, at de på stedet sælger stauder og
generelt sommerblomster. Da vi gik gennem
planteskolen, undrede vi os lidt over, at der ikke var et
ukrudt at se, vi spurgte da, hvordan kan det være?
Hun svarede, at de faktisk ikke havde særlige

Smukke, sunde gamle moderplanter står langs de fine
stier, omhyggeligt opmærket med det 100% fulde og
korrekte botaniske navn på latin ligesom alle det
øvrige plantemateriale. Et imponerende arbejde, når
det betænkes at sortimentslisten (tilgængelig online
xxx) dækker over 11.000 kultivarer af specielle og
sjældne planter.
Skadevoldere og sygdomme er ikke et problem efter
Esvald ophørte med Buxbom produktion.
Kunder fra hele verden kender og opsøger Plantentuin
Esveld. Salg sker både direkte ved personlig betjening
på planteskolen og online.
Plantentuin Esvalds nærværende ejer, Jan, udmærker
sig glimrende både som gartner (anvender viden) og
akademiker (tilegner/formidler viden) - som tilmed
bestræber sig på at inspirere andre. En ægte
fagekspert. Tak!

Rein en Mark Bulk, Boskoop

Rosenhaven Rosarium Boskoop
Vi Havde fornøjelsen af at spise i rosenhaven Rosarium
Boskoop. Haven er på ca. 1,5 ha og rummer omkring
160 sorter af roser. Dens officielle navn i Holland er
Guldemondplantsoen og har status som et nationalt
monument, der blev åbnet for offentligheden i juli
1933. Hvis man vil besøge haven, er der gratis adgang
og tilhørende café, hvis ikke man selv vil have
madpakken med og nyde den på en af havens mange
bænke, til duften af skønne roser.

Tuincentrum het oosten
6 meter under havets overfalde ligger Bulk, en gammel
idyllisk planteskole i Boskoops, Holland. Med en guidet
tur af Anne Bulk, fik vi fornøjeligheden af at se en af
Boskoops mest klima- og miljø orienteret planteskoler.
Uden brug af sprøjtemidler og forsøg med økologisk
gødning står træer, buske og stauder i harmoni med
Boskoops velkendte kanaler.

Kanal rundfart

Vi har været på kanalrundfart i Boskoop. Broerne som
krydser kanel, kan drejes væk så bådene kan sejle
under, i mellemtiden må bilerne holde tålmodigt
tilbage. Der er mange af panelerne som dækker
siderne af kanalen som er lavet med asbest og som
skal tages ud af brug inden for de næste 2 år.
kanalerne var en af de nemmeste måder at
tranportere vare rundt imellem gartnerier og
planteskoler. Men man er begyndt at bruge lastbiler
mere og mere. På turen så vi mange forskellige
gartnerier og mange forskellige planter. Det var en
fantastisk oplevelse at få lov at sejle i de mindre
kanaler i stedet for en traditionel kanalrundfart i
midtbyen.

Efter at have spist vores frokost i rosen haven i
booskop, kørte vi til Tuincentrum het oosten. Her blev
vi delt op i par to og to. Tuincentrum het oosten er et
havecenter, minder lidt om det vi har her hjemme
bare i en større skala på ca. 80.000km2. De er en del af
garden center and farm supply stores industry, og der
er i alt 5 virksomheder i Tuincentrum Het Oosten
cooperativet. Her blev vi mødt af overvældende
udvalg af alt til haven. Der var en kæmpe indendørs
afdeling med stort udvalg af stueplanter, sortimentet
var målrettet en bred befolkning. Det var også her vi
fik mulighed for at købe det der er havde interesse for
hver enkelt.

Et kæmpe tak til de fonde der har hjulpet med støtte
til vi kunne komme af sted.
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