
 

Kold College takker Kirsten Wiedemanns Mindelegat for støtten til en skøn studietur til Holland!  

Traditionen tro, har Kold College været på studietur til Holland. Denne gang med et hold 

anlægsgartnerelever på fjerde hovedløb samt en gruppe elever fra Plantorama.  

Turen bød på masser af grøn inspiration  

Groen Direkt – Groen Direkt er en af verdens største auktioner, når det kommer til salg af planter. Her fik vi 

en guidet rundtur og et godt indblik i den enorme logistik, som ligger bagved. Her sælges og købes 

alverdens planter fra primært hollandske gartnerier til hele Europa. På deres store udstilling kan man gå 

rundt og nærstudere udvalget og se de mange nye spændende sorter på markedet. 

Amsterdam – En grøn by. Vi fik selvfølgelig også lejlighed til at nyde Amsterdam og de mange skønne 

grønne områder i byen. Ud over diverse parker og botanisk have er byen spækket med bytræer, 

blomsterarrangementer og små bede der bugner af biodiversitet. 

Floriaden 2022 – Til vores store held faldt vores studietur til Holland sammen med Floriaden 2022. Her 

oplevede vi et overflødighedshorn af spændende og lærerig inspiration. Her var alt inden for 

bæredygtighed i grønne byrum og anlæg.  Fra genbrug og upcycling til helt nye alternative metoder og 

materialer. De mange internationale pavilloner fortæller historier fra hele verden, om hvordan man takler 

de stigende udfordringer med klima, bæredygtighed og biodiversitet 

Appeltern – Showhaverne i Appeltern byder på en fantastisk mangfoldighed, når det kommer til havedesign 

og inspiration til sammensætning af planter, samt indretning af rum i haven. De mange små haverum 

kommer med forskellige bud på hvordan man kan skabe stemninger og oplevelser og lokke beskueren til at 

fortabe sig i en labyrint af smukke belægninger og fredfyldte oaser. Når man igennem, kommer man ud til 

åbne områder der både byder på parklignende anlæg og naturprægede områder, hvor beplantning og 

genbrugsmaterialer smelter sammen i eventyrlige oplevelser for børn og barnlige sjæle. 

Aftenerne tilbragte vi i vores små hytter hvor vi hyggede os og fik styrket det sociale bånd på kryds og 

tværs. Og selv om vi kom trætte hjem er vi klar til at tage af sted igen, med det samme! 

Tak for en fantastisk tur! 


