
 

Studietur til Nederlandene  
I forbindelse med 1.skoleperiode som gartnere på Vilvorde RTS, var vi på studietur til Nederlandene. Hvor vi 

oplevede mange spændende ting. Vi vil kort beskrive nogle af de steder vi besøgte her.  

 

 

Vlinderhof 
 
Vi startede med at besøge en inspirerende skøn og 
spændende have, med en masse fede planter. 
Haven er designet af Piet Oudolf som Blomster have. 
Haven var fyldt med stauder og træer og havde en 

klassisk 
engelsk 
havestil 

med små 
stier og 
det skabte 
så rum 
hvor man 
kunne sidde og tømme tankerne, og de mange stauder 
blomstrer på forskellige tidspunkter så der er en meget fin 
variation i haven vi håber at kunne vende tilbage en dag.  
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Besøg på Plantentuin Esveld og Kanalrundfart i Boskoop  

Om tirsdagen besøgte vi Plantentuin Esveld i Boskoop. 

Området Rijneveld har en utrolig historie, som tydeligt giver sig til 
kende da vi kører igennem. Mellem veje og huse er små kanaler og 
damme som har et specielt og idyllisk udtryk i området. Hele byen 
ligger 6 meter under havoverfladen så alt, veje, jord og huse er 
bygget i vand på 13 meter høje pæle, hvilket i sig selv er ret utroligt. 
Planteskolen Esveld vi besøger er meget yndig og nydelig. Vi 
ankommer på en fin sensommer morgen med dis og perler på alle 
planter, hvilket gør, at stedet oser af romantik. Planteskolens rare 
personale har inddelt stedet i årstids inspirationer, så det er let at 
overskue og smukt at se på.  

I bunden af Esveld har de lavet en have med Japansk tema, med Acer 
i alle farver og størrelser. Der er også bænke til at nyde en kop kaffe 
fra caféen og et stille øjeblik på. Over de små kanaler er der fine små broer til endnu en historisk temahave 
og til deres træ-og buske sortiment. 

 Efter at have set planteskolen, blev vi delt op i to hold, som hver 
havde sin egen båd og så startede kanalrundfarten.   

Guiden på min båd var en mand hvis familie arbejdede med 

planter. Han havde førhen været rektor og tidligere studeret 

biokemi, hvilket gjorde at han vidste en masse om DNA, men også 

en del om planter og dyr.  

Han fortalte os at nogle planter har det godt tæt på kanalerne. 

Det gælder fx rododendron og azalea, men også Belle de 

Boskoop.  

Belle de Boskoop er en mutation af Reinette de Montfort, og blev 

skabt i 1856 i Boskoop. Vi fik den til Danmark i 1875 og i 1940 på 

Bogø skete der endnu en mutation, hvor der kom en ny sort med røde Belle de Boskoop æbler.  
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På planteskolen var der en masse japansk løn og jeg lærte at grunden til at man kalder det Acer palmatum 

kommer af latin, hvor Acer kan oversættes til noget der er skarpt, stjerne eller sammenhørighed og hvor 

palmatum refererer til en håndflade eller at være håndlignende (engelsk palm).   

Dette navn fik den i 1784 af Carl Peter Thunberg i hans bog ”Flora Japonca”. Japanerne kaldte den ”Kaede” 

eller ”Momiji” der henholdsvis betyder frøers hænder og babyers hænder. 

Det er dog først i 1820’erne at vi ser den i Europa. Dette er takket være Phillip Franz von Siebold.  

Under denne tid ville Japan ikke lukke nogen udefrakommende ind, med undtagelse af hollændere, da de 

tidligere havde hjulpet dem i krig. De kunne få lov til at komme ind i Dejima i Nagasaki, men ingen andre 

steder.  

Siebold var en tysk læge og botaniker, men han var tidligere inviteret til Holland af noget familie og havde så 

søgt om at blive militærlæge.  

Det bringer ham til Dejima, hvor han introducerer japanerne for den vestlige medicin, og han får lov til at 

rejse ud af Dejima og rundt i Japan og indsamle dyr og planter.  

I 1829 deporteres han fra Japan fordi den japanske regering opdager at han har kort over Japan og beskyldes 

for at spionere for Rusland.  

Han ender med at tage en stor del af hans indsamlede planter og frø med til Europa, som bliver kendt som 

”The Siebold Collection” og han deler dem ud til botaniske haver og gartnere i de forskellige lande.  

Det siges at nogle af de japanske løn som er på planteskolen stammer fra denne kollektion.   

Det var en helt utrolig oplevelse som kun kan anbefales et besøg. 
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Kwekerij Bulk 

Et stykke længere nede af vejen ligger Kwekerij Bulk. Vi 
bliver modtaget af ejeren Anne, som er tidligere gartner 
elev fra Vilvorde. Hun er meget passioneret og viste os 
rundt i hendes planteskole, hvor hun sælger engros. 
Selve planteskolen er ikke stor, men man mærker 
tydeligt engagement og passion for planter og egen 
drevet familievirksomhed. 

Over en lille bro ved siden af deres fine private 
køkkenhave findes en fantastisk ”smageskov”, som er 
en smuk have af spiselige træer og buske med mange 
interessante frugter og bær, vi aldrig har smagt før. Et 
fantastisk inspirerende stykke havedesign. Ved siden af 
”smageskoven” er endnu et stykke lækkert havedesign – en sansehave tegnet af Piet Oudolf. Hun fortæller, 
at selvom den kræver meget tid at holde, nænner de ikke at rydde den. Piet er en ven og gæst der fra tid til 
anden kommer på visit. 

 

 

 

Fachjan 

Vi besøgte også Fachjan som er Europas førende specialister inden for 

store tropiske planter og Sansevieria. De store planter importeres fra 

forskellige planteskoler rundt omkring i verden, og de går meget op i, at 

planterne ikke er taget fra naturen. De er den største leverandør med 

tropiske planter til de store europæiske projekter f.eks. zoologiske haver, 

botaniske haver og cruise-skibe. Derudover formere de selv planter som 

ikke længere produceres af andre. Det er især de klatreplanter som de 

stikling-formerer.  
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Aalsmeer Flower Auction  

Det var den 23. september tidligt om morgenen, da vi ankom til den 
store, hektiske blomsterauktion. Vi gik ud over de store gangbroer, 
hvorfra det meste af lageret kunne ses. Aalsmer Flower Auction har 
hele 990.000 m² i gulvplads at gøre godt med, og er dermed den 4. 
største bygning i verden. Auktionen er så stor, at de har deres eget 
brandvæsen.  
 
 
Pladsen var fyldt med medarbejdere, der kørte rundt, ud og ind mellem 
hinanden. Det var som at se myrer følge deres dronning i en myretue. 
Et rod udefra, men ekstremt organiseret indefra. Lagerarbejdere der suser rundt på gaffeltrucks med cc-
containere, fyldt med blomster, der ofte er så fyldte, at 
kasserne med blomster hurtigt kan falde af. 
Lagerhallen er fyldt med høj musik og dytteri fra 
gaffeltrucks, der skal forbi hinanden.  
Hver dag er der en omsætning for svimlende 45 mio. euro, 
og ca 20 mio. blomster bliver solgt om dagen. Det svarer til 
12 milliarder blomster, der sælges årligt i alle FloraHollands 
6 auktioner.  
 
FloraHolland blev grundlagt i 1880, hvor væksthus-roser 
fra “Strawberrybridge”, i Amsterdam, blev solgt.  
Dette foregik under et stort ur, hvor købere mødte op og bød på diverse blomster.  
De sad i dage og deltog i et nervepirrende spil om at få blomsterne til laveste pris, men også før andre 
købere nåede at byde ind.  

Auktionerne blev i 1968 flettet sammen, og i 2008 
fik det titlen FloraHolland.  
 
Nu fungerer auktionen mere digitalt, og købere 
sidder online og byder på blomsterne. Billederne 
og blomsterne lægges op af en, der sidder under 
uret. Da køberne ikke længere kan være fysisk 
tilstede for at se blomsterne, er de afhængige af 
nye og opdaterede billeder. Det er derfor et krav 
fra leverandørerne, at billederne ikke er mere end 
1-2 dage gamle. 
 
Da vi nåede slutningen af vores rundtur, var vi blevet 
proppet til randen med indtryk. På en time opnåede 

vi at få et struktureret og intenst billede af dette grandiose sted. Vi gik derfra imponerede, positivt 
overraskede og lidt mundlamme. 
 

Amsterdam 

Under studieture var vi bosiddende i Amsterdam, som er Hollands folkelige hovedstad. Vi havde mulighed 

for at opleve den smukke by, som består af en sammensætning af kanaler, ældre flerplanshuse og enkelte 

grønne parker. 
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Onsdag havde vi fået love til at gå selv rundt i byen, men der var 3 særlige steder, som vi blev anbefalet at 

se, som var særligt plante- og fagrelevante. Vi kunne besøge et havecenter, Hortus botanicus Amsterdam og 

blomstermarkedet. 

Hortus botanicus svarer til botanisk have, som vi har det i København, hvor det er en plantesamling, men stor 

diversitet mellem græsser, træer, buske og bregner, samt forskellig afdelinger af udendørs og indendørs 

beplantning. 

blomstermarkedet bestod af en gade, hvor alle butikkerne solgt forskellige variationer af løgplanter og 

souvenirs. 

 


