
 

Med Kold College på studietur til Holland 2021  

 

Med et legat fra Kirsten Wiedermanns Mindelegat, finpudset Corona pas og godt humør drager tre 

gartner klasser afsted fra Kold College mod Holland en lun september morgen i uge 39.   

Denne artikel er skrevet af gartnereleverne, om de steder vi besøgte under vores tur til Holland.  

Billederne der er i denne artikel er nogle, som eleverne selv har taget undervejs ved besøgene. 

 

Groen – Direkt 

Vi ankommer til Groen – Direkt i Boskoop, og 

bliver taget godt i mod af Bianca de Jong, som 

er vores guide her. Groen – Direkt er Europas 

største grønne online markedsplads, hvor alle 

planter sælges online. Bianca fortæller os om 

selve konceptet ved Groen – Direkt, som er et 

showroom hvor gartneren viser de planter 

han har til salg. Det der er vigtigt her er at de 

planter der sættes ind her er den kvalitet 

køber kan forvente. Dette kræver, at der 

foretages en del kvalitet kontrol inden 

planterne sendes videre fra Groen - Direkt. 

Køber bestiller hvad de ønsker gennem Groen 

– Direkt, som så kontakter gartner for 

bestilling. Det gør, at der er et krav til gartner 

at de skal kunne levere inden for 24 timer. Ud 

over det enorme plantesortiment, ser vi da vi 

ankommer, at de allerede er gået i gang med 

salg af juletræer. Juletræer som de 

hovedsaligt får fra producenter fra Tyskland.  

 

 

 

 

 

 
 

Hebe center – Holland  

I Boskoop ligger Hebe center – Holland. Et 

gartneri hvor der dyrkes forskellige typer af 

Hebe.  

 

 Da vi ankommer til Hebecenter Holland, 

træder vi ind i gartneri, der med sin størrelse 

på 11000 m2, der dækker over både 

væksthuse og friland, ind i et ret stort gartneri 

her i Boskoop. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Vi bliver vist rundt i et gartneri der er meget 

automatiseret. Og der er tænkt forskellige 

løsninger ind i de forskellige arbejdes opgaver. 

Hebe center – Holland bestræber sig på at nå 

ud til en bred vifte af kunder ved at have et 

varieret sortiment af Hebe, som er nøje 

udvalgt ud fra kundernes valg og trend i 

samfundet.  

 

Plantentuin Esveld 

Vi træder ind i en planteskole, som ude fra 

ikke ser ud af så meget, men idet man træder 

ind i selve planteskolen, overvældes vi af det 

imponerende sortiment der er og selve 

opbygningen af planteskolen.  

 

Opbygningen af planteskolen er delt ud på tre 

lodder, hvor der mellem hvert lod er kanaler 

vi skal krydse over broer. Vi imponeres af de  

 

 

smukke planter der står langs stierne, 

omhyggeligt opmærket med det korrekte 

botaniske navn. Derudover lægger vi mærke 

til at meget af det der plantes her, står direkte 

i jorden og ikke i container, som vi så ofte ser 

på planteskoler derhjemme. Esveld er et sandt 

mekka for planteelsker, da planteskolen 

dækker over mere end 11.000 forskellige 

kulturer, som kan købes ved besøg på 

planteskolen eller online. Plantentuin Esveld 

som ligger i Boskoop er helt sikkert et besøg 

værd, hvis man skulle komme på de kanter.  

 

Lodder Bonsai 

Da vi ankommer til Lodder Bonsai bliver vi 

taget godt imod Gerrit Lodder, som er ejer af 

stedet. Lodder Bonsai er det ældste Bonsai 

gartneri i Europa. Vi træder ind i verden af 

Bonsai som ikke er set mage. 16000 m2 kun 

med Bonsai i alle mulige afskygninger. Helt 

fantastisk.  

 

Gerrit viser os rundt i gartneriet, hvor han 

med en entusiasme som aldrig er set før, 

introducerer os for Bonsaiens kunst, herunder  

 

 



 

 

hvordan en Bonsai klippes og passes. Da 

rundturen slutter, tilbydes vi at købe et 

bonsaitræ med hjem, som vi selv kan gå ind 

og vælge ind i væksthusene, og evt. Klippe og 

studse til med Gerrits hjælp.  

Alt i alt var besøget hos Lodder Bonsai et 

besøg i verdensklasse, som vil blive husket på 

alle parametre.  

 

Intratuin – Amsterdam  

Intratuin Amsterdam er et havecenter, som 

minder om de havecentre vi har herhjemme. 

Intratuin blev skabt, da otte iværksættere går 

sammen i 1980 under navnet Intratuin. Det er  

et voksende firma, som den dag i dag stadig 

vokser. Der åbnes flere og flere nye butikker 

både i Belgien og Tyskland. Der er i øjeblikket 

65 filialer, heraf 52 i Holland, 3 i Belgien og 10 

i Tyskland. Alle butikker dækker tilsammen et 

areal på mere end 464.000 m2, eller omkring 

93 fodboldbaner. Der beskæftiges mere end 

3.300 medarbejdere, hvor der sælges omkring 

80.000 forskellige varer til over 12.500.000 

kunder.  

 

 
 

Da vi træder ind i havecenteret, bliver vi mødt 

af et overvældende udvalg af alt til indendørs 

beplantning, haven og isenkram til hus og 

have. Det er tydeligt, at deres sortimentet er 

målrettet til en bred befolkning. Vi får her  

 

 

mulighed for at gå på opdagelse i det brede 

sortiment og købe noget med hjem.  

 

 

Hele turen sluttes af med et besøg i 

Amsterdam, hvor alle eleverne får tid på egen 

hånd til at udforske storbyen.  

 

 

Gartnerklasserne her fra Kold College, takker 

Kirsten Wiedemanns Mindelegat for at støtte 

vores tur til Holland, så det blev muligt at 

komme afsted.  

 


