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Det hollandske gartnerierhverv  

Af: Josefine  

Helt siden middelalderen har Holland været et af de førende lande 

indenfor handel og søfart. I dag står Holland for hele 44% af alle 

solgte planter på verdensplan, det er både træer, potteplanter, løg, 

rødder og snitblomster. Erhvervet beskæftiger i højsæsonen helt op 

til 250.000 hollændere. Landbrug og gartneri beskæftiger omkring 

3% af befolkningen, men står samtidig for helt op til 20% af 

landets eksportindtægter.  

Lige netop Holland er blevet et centrum for gartnerier, det er det 

bl.a. fordi landets klima er mildt med vestenvind der både bringer 

regn og opklaringer med sig. Temperaturerne ligger et par grader 

over de danske og når i gennemsnit sjældent ned i minusgrader om 

vinteren. 

Også landskabet og jordtyper er gunstige for gartnerier. Hollands landskab er et kulturlandskab, 

med det menes, at meget af det land vi i dag kalder Holland, før har ligget under vand. Ved lav 

indvinding og opsætning af diger er det lykkedes hollænderne at inddrage land hvor der i dag både 

er byer, landbrug og gartnerier. Holland er kendt for at være et meget fladt land, faktisk ligger hele 

50% af landet under en meter over havets overflade, mens hele 17% af landet ligger under havets 

overflade. Ofte siges det om Holland at “Gud skabte verden, men hollænderne skabte Holland.”  

Generelt er Holland kendt for at kunne få meget ud af lidt. Landet er omkring samme størrelse som 

Danmark, dog bor der cirka 17 mio. mennesker, de er altså over tre gange så mange som 

herhjemme. Også inden for gartnerierhvervet er de kendt for optimering, faktisk har Holland 

verdensrekorden for flest dyrkede tomater pr. kvadratmeter, de kan nemlig dyrke helt op til 90 tons 

tomater pr. kvadratmeter om året.   

Hollands gartnerier ligger samlet i den sydvestlige del af landet. Planteskoler og frugtavlere ligger 

spredt syd for Utrecht, flere planteskoler ligger også i polder landet, der er kendetegnet ved marker 

på 1-2 ha opdelt af mange små kanaler. Bag klitterne syd for Haarlem, i den sandede lerholdige 

jord, der tidligt opvarmes i foråret, dyrkes både blomsterløg og afskårne blomster på friland. Syd for 

Haag findes de store områder under glas hvor der dyrkes både indendørs prydplanter og store 

mængder af grøntsager.  
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Bruns 

Af: Cecilie, Svea og Maja 

 

Største planteskole i Europa 

Bruns Pflanzen er en planteskole beliggende i Ammerland i nordvest Tyskland, som specialiserer 

sig inden for en primær produktion af træer som markkultur.  

Planteskolen består af en række områder, eller afdelinger, som tilsammen udgør 1000 hektar. Helt 

abstrakt opdeler den sig i 4 afdelinger, som f.eks. en afdeling med frilandstræer der strækker sig op 

til 14 meter og højere, og en afdeling som sørger for transporten, og lastningen af de træer som skal 

sendes ud til alle verdens hjørner. 

Med titlen som Europas største planteskole, indebærer det også at deres personale er forholdsvis 

stort, med et antal på 350 medarbejdere. Største delen af disse 

medarbejdere, er udannede inden for faget i hvilket omfang 

som helst, hvilket derfor gør arbejdspladsen ret så fleksibel i 

forhold til arbejdsopgaver, og udstationeringer mellem 

afdelingerne. 

 

En produktion med fokus styrke  

En ting vi bed os mærke i hos Bruns, var at der blev nævnt at 

de forsøger at dyrke kulturer som passer til nu og til fremtiden. 

Der bliver produceret mange træer til byplanlægning rundt 

omkring i verden, som skal sætte fokus på et bedre bymiljø og 

biodiversitet. Derfor er det en stor del af deres produktions som 
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er tiltænkt byernes mindre gader, mange folk og den lange levetid. 

Deres træer kan blive beskuet på adskillige steder i verden, såsom Champ de Mars i Paris, eller på 

Pariser Platz i Berlin. Derudover har Bruns også aftaler med forskellige bilproducenter og 

Disneyland, hvor de producerer helt unikke formklippede træer i formerne af deres logoer, som de 

kan bruge som reklamemateriale. 

De sætter stor pris på 

kundekontakten, og derfor er det 

også ganske almindeligt for dem at 

have sine kunder på besøg, til 

kvalitetskontrol og selektion af 

fremtidige køb. 

 

Sikke en oplevelse 

Da vi var på besøg, blev vi imponerede over ikke bare størrelsen på planteskolen, men også det 

ufattelige store sortiment af kulturer. Vi har aldrig oplevet en planteskolen på denne skala. Der flød 

en følelse af både spænding og overvældelse i luften omkring alle os elever da vi kørte rundt på den 

enorme planteskole.  

Som afslutning fik vi en dejlig spadseretur i deres utrolige rododendron-park, som selv i sin 

afblomstrede og vilde form var fortryllende, med regnen som faldt omkring os og lavede en helt 

speciel stemning. Vi håber på at i fremtiden at kunne komme tilbage og opleve en park i sin fulde 

flora. 

 

En fremtid i møde 

Med deres imponerende 146 år på bagen, er der mange erfaringer at trække på når de går deres 

fremtid i møde. De er desuden i øjeblikket i gang med en af mange generationsskift, hvilket kan 

være med til at skabe en spændene fremtid. Hvilket vi også vil se frem til at følge. 
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J. Van Zoest by Clematiskwekerij  

Af: Nanna, Frederik og Sara 

 

Hvem er J. Van Zoest 

J. Van Zoest er en af Europas største 

klematisproducenter beliggende i 

Boskoop i Holland. Virksomheden dyrker 

på 2 hektar jord omringet af de mange 

karakteristiske kanaler i området. 

Det er en gammel virksomhed grundlagt i 

1976 af Lina og Jan Van Zoest. I 1996 

overgik virksomheden til udelukkende at 

producere Klematis, hvilket de nu gør i 

stor stil. De producerer 500 sorter hvoraf 

400 af dem er til salg.  De sælger planter 

til i hele Europa, både havecenter og engros. Derudover sælger de også til det internationale marked 

heriblandt USA, Kina, Japan og Korea.  

J. Van Zoest gør sig specielt unikke ved at have et stort sortiment og ved konstant at introducere 

nye sorter som de første på markedet.  

Produktion 

Ungt knipset materiale fra allerede eksisterende 

planter, bliver stukket i bede i juni. Her står de 

vinteren over indtil de bliver pottet op i marts. I 

marts bliver de pottet op og vokser indtil juni, hvor 

disse nye planter nu bliver knipset og hermed laver 

nyt stikkemateriale til den nye årgang klematis. Den 

nyknipsede 1-årige planter vokser nu 8-12 uger og 

bliver solgt i løbet af sommeren og efteråret alt efter 

sort og efterspørgsel.   

J. Van Zoest samarbejder med et firma i Afrika der 

producerer Klematis til snit.  

De producerer mestendels fra stiklinger, men sælger 

også enkelte sorter fra frøformering. Det kan give en 

usikkerhed ift. kvalitet, men den ligger på under 

1%.   
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Aktualitet på markedet 

Virksomheden gør sig bemærkede ved at deltage i mange forskellige konkurrencer og messer og 

herigennem fastslå at de fortsat er blandt de dygtigste på markedet. De har vundet mange medaljer i 

konkurrencer inden for både sorter, produktion og kvalitet.  

  

Jord, vand og nærring 

De vander med vand fra kanalerne i sprinklersystemer. Der kan 

opstå problemer med for høje lede tal i kanalerne. Fordi de 

virksomheder der producerer i området er vigtige for landets eksport 

og økonomi, går staten ind og hjælper med at regulere og informere 

om lede tallene i kanalerne.  

De gøder med en langtidsvirkende gødning, osmarcoat, og gøder 

kun ekstra hvis de har regnet særligt meget. Det dyrker i spagnum 

iblandet bark, kokos og træfibre. I deres stikkebede bruger de en 

finere jord blandet med småt mineralske materialer bl.a. sand.   

  

Vores indtryk 

Det var en god oplevelse at besøge J. Van Zoest. Det var vildt at se så mange forskellige arter og 

sorter samlet på et sted. Vi var overraskede over hvor simpel produktionen var ift. den størrelse. Det 

undrede os at mængden af bier og insekter ikke var større, da der var så mange blomster. Der kunne 

vi godt have ønsket os at se en større insektliv, da de klart havde muligheden for at skabe det. Vi 

mærkede en stor passion og et højt engagement for at skabe de bedste klematis.   
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Floriaden  

Af: Julie Nielsen, Sussi Sommerlund & Jens Sørensen 

  

Hvad tilbyder Floriaden?  

Floriadens tema anno 2022 er 'growing green cities'. De ønsker altså at sætte fokus på hvordan vi 

kan inkorporere flere planter, spiselige som prægtige ind i vores byer. Når vi når 2050 vil 68% af 

verdens befolkning leve i byer, og derfor er det selvfølgelig vigtigt at udnytte den byplads på en 

mere bæredygtig måde. Dette skal dog ikke 'kun' fremvises på en praktisk måde, men også en på 

kunstnerisk og æstetisk måde. Alt dette samlet på 60 hektar i Holland. Floriaden holdes desuden 

kun hvert 10ende år, og er derfor noget af en seværdighed som kun kan opleves få gange.   
  

Relevans af tema, hvorfor?   

Relevansen for åres tema er i vores tider meget indlysende. Der er kommet et stigende fokus på 

klimaforandringer og hvordan vi som mennesker desværre ikke har passet godt nok på vores planet. 

Vi har tidligere ikke været oplyste nok om konsekvenserne af vores overforbrug, sprøjtegifte og 

udledning af CO2, for blot at nævne nogle få eksempler. Derfor må der findes løsninger som kan 

være med til at forbedre de nuværende klimaudfordringer.   

Denne opgave har floriaden prøvet på at tage på sin kappe. Disse bud giver vi nogle eksempler på 

nedenfor.  

 

Pixelfarming  

I intensiv produktion kan der være udfordringer med skadevoldere, jordudpining og behov for 

sprøjtegifte. Pixelfarming er et koncept hvor man opdeler et produktionsområde i flere mindre 

“pixels” altså i flere mindre områder med hver sin afgrøde.  

 

Ved at opdele området i mindre pixels med 

forskellige afgrøder, urter og blomster kan man 

sikre en høj biodiversitet, og tiltrække nyttedyr, 

og dermed mindske behovet for sprøjtning. Ved 

pixelfarming har man stor mulighed for at 

veksle mellem afgrøder og sikre at jorden ikke 

bliver udpint.  

 

Konceptet kan bruges til både større områder i 

landbruget, samt mindre områder som f.eks. byhaver.  
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Vakgroep Wild Weelde  

I området utopia var der bygget infrastruktur som skulle 

huse mennesker, dyr såvel som planter.  

Udover de smukke arkitektoniske mure fyldte med 

summende insekter og frodige planter, var der et specifikt 

område omkring udstillingen der fangede 

opmærksomheden. Nemlig en samling af bede hvor 

biodiversiteten var hovedformålet.   

 

En skøn blanding af sommerblomster, stauder, grøntsager og 

krydderurter. De mange forskellige planter tiltrak et væld af 

forskellige insekter og skabte tilsammen en god jord med masser af 

næring.  

Men den store favorit var dog at de grønne fingre der passede 

bedene, tilhørte lokale folkeskolebørn der en gang om ugen tilså 

deres fælles mesterværk. Denne ide lagde ikke blot op til en måde at 

gøre op med monokultur men gav også mulighed for at lære de nye 

generationer om en fantastisk måde at dyrke jorden i harmoni med 

bæredygtighed.  

  

  

 

 

Almere Oosterwold 

Oosterwold er et område i Almere hvor man har prøvet at 

gentænke byer generelt. Meget i tråd med floriadens tema 

'Growing green cities' er det et område hvor man forsøger 

at gøre byen mere grøn, rent bogstaveligt, ved at lade 

planterne fylde meget. Derudover forsøger man at få nogle 

mere organiske former i byen.  

 

En stor del af Oosterwold er ambitionen om at være selvforsynende. Ikke hver enkelt beboer 

individuelt, men som et kollektivt samfund. Det er en ambition om at leve i et fællesskab hvor man 

er gensidigt afhængig af hinanden og naturen, men hvor der stadig er plads til individuelle behov og 

ønsker.  

Udstillingen på floriaden viste både ambitionerne bag Oosterwold i form af skulpturer og billeder, 

bl.a. en der stillede spørgsmålstegn ved de mange kilometer frugt og grønt transporteres. Den viste 

også ambitionerne i form af en informativ video, men den største del af udstillingen var den 

spiselige have der var anlagt, for at vise at man godt kan dyrke en alsidig køkkenhave i en by. 
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Esveld´s Acer 
Af: Morten, Mads og Johannes 

Resume 

Virksomheden Esveld’s Acer, er et relativt stort havecenter der ligger i det bemærkelsesværdige 

område, Boskoop. Området er kendt for dets lange kanaler, der 

ligger som et gitter i hele området. Stedet er grundlagt i 1864, af 

den nuværende ejers tiptipoldefar. I 1960 blev det renoveret til 

det nuværende udseende. Havecenteret er det største af de 4 

havecentre der i ligger i området. Det strækker sig over et 4 

hektar område, med gennem kørende kanaler. I havecenteret er 

der til dagligt 14 ansatte, der til sammen vedligeholder 11000 

forskellige planter. Til dagligt er det ikke kun salg de ansatte 

beskæftiger sig med. En lille del af stedet er også brugt til 

produktion af planter på friland. Udefraset så minder stedet om et 

almenligt havecenter, men det er langt fra virkeligheden! Bagerst 

i butikken befinder sig, nemlig en hel usædvanlig samling af 

Acer og andre planter.  

       

En japansk have 

En del af havecenteret består af en japansk have ”Japanse Esdoorntuin”. Igennem den røde japansk 

stilede port, er det som at træde ind i en anden verden. Inde i 

verdenen, finder du en samling på mere end 1000 forskellige Ahorn. 

Det er en flot, farverig oplevelse, med fri mulighed for at sidde i 

denne dejlige have på en af de mange bænke og siddesteder, evt. med 

en god kop kaffe fra deres café. I de tætte 

omgivelser som haven har føler du dig som 

en del af naturen og får den fulde oplevelse 

af en japansk have. For at fuldende 

samlingen, mangler der ca. 15 forskellige 

sorter, for at have alle i verden og så ved vi 

godt, hvad målet er. I parken står verdens 

ældste Acer som man kender til, med en 

alder på 150 år sorten hedder Acer Shirasawanum ’Aureum’. Den 

nuværende ejers bedstefar, var ham som påbegyndte denne japanske Acer 

samling, som blev ført videre og videre, den nuværende ejer er 3. 

generation til at føre sådan et fantastisk sted videre. Med denne store fantastiske have, kan man ikke 

forvente andet end at blive lidt kendt for den. Med besøg fra lande som New Zealand for at se denne 

smukke park fyldt med sorter du ikke kender, skal den også have et vidst ry og navn, for ikke at 

glemme de besøgende som kom helt fra Nord Korea, de valgte at tage den lange rejse op, for en 

fantastisk oplevelse. Vi spurgte ejeren, hvilken Acer som var hans favorit, hvor hans svarede at det 
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var Acer Griseum ’papirbarksløn’ som er et smukt træ med rød bark, der nærmest skælder af. Det 

giver et rigtig godt look til den også store rød-bladet krone. 

 

Fremtiden og Danmark 

Esveld er på mange måder et anderledes havecenter i forhold til Danmark. 

Både på grund af den specielle placering og at landet ligger meget lavt i 

forhold til vandstanden. Det betyder at havecentrene er meget lange men ik 

særlig brede. Esveld har også en cafe hvor de sælger kaffe, kage og is. Til 

cafeen har de fast medarbejder på som også står for at betjene kunder som 

vil købe nogle af alle deres mange bøger om alt indenfor planteverden. 

Ydermere er de også en del af den Kongelige Boskoop kulturforening, hvor 

de skal passe på specielle planter. 
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Garten von Ehren 
Af: Sussi Sommerlund, Jens Sørensen og Julie Nielsen 

 

Garten von Ehren - Fakta 

Garten von Ehren er et havecenter 

som har rødder helt tilbage til 1865. 

Det startede dengang udelukkende 

som en træplanteskole, ved navn 

Lorenz von Ehren – navngivet efter 

grundlæggeren Johannes von Ehren’s 

søn. I 2007 blev havecentret i 

Hamborg til. Det var dette vi var ude 

at se. Dette arbejder nu tæt sammen 

med planteskolen Lorenz von Ehren, 

som producerer træer. Der er derfor 

også meget vejledning og hjælp at 

hente for kunden, i forbindelse med 

indkøb af større træer. Udover dette 

rummer havecentret også en 

haveplanlægningsafdeling, som er en stor del af forretningen. De designer både små og store 

projekter, hvor priserne kan variere fra 1000 euro og opefter. Der tilbydes desuden anlægsarbejde, 

både udført af egne medarbejdere men også i samarbejde med andre firmaer. 

Havecentret råder over et areal på 20.000 m2, disse er fordelt på udearealer, koldhuse og huse med 

varme. 

 

Produktsortimentet spænder over de typiske kategorier som stauder, prydtræer, frugttræer og så 

videre. Garten von Ehren adskiller sig dog ved at have mange store træer og planter, som hurtigere 

får haven til at se færdig ud. Derudover tilbyder de en række mere eksotiske og dyrere planter, som 

f.eks. Bonzai-pinus og store vinterhårdføre Magnolier. 

Derudover sælges der havemøbler fra Italien, disses sælges dog på en kommisionsaftale. 

Inde i butikken haves et stort udvalg af krukker og fuglehuse, også her er det varer i en høj 

prisklasse og kvalitet der forhandles. Der forhandles desuden frø, stueplanter og eksklusive griller.  

Garten von Ehren har desuden en cafe i havecentret som har et velassorteret udvalg af mad og 

drikke.  

 

Havecentret blev opført med fokus på eksklusive planter og varer til den mere kræsne kundegruppe. 

På nabogrunden ligger et havecenter fra en lavpriskæde, men ejeren ser kun dette som et fint 

supplement, da butikkerne går efter hver deres segment, og dermed ikke er konkurrenter. 
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Markedsføring og salg - ”Bigger plant, bigger price” 

I Garden Von Ehren, har de alt til den der kan og vil betale prisen. De udmærker sig i store, 

ekstravagante og sjældne planter udover det almindelige sortiment. Som ejeren selv siger ''Bigger 

plant, bigger price!'' De ønsker ikke blot at sælge planter, interiør, pynt og pragt men en livsstil. ''En 

stil som du lever i!'' Deres vision er ikke ''blot'' at sælge planter og andet godt, det er at sælge en 

drøm. De kan nemlig hjælpe dig hele vejen igennem. Ønsker du en have? Så kan de tilbyde 

havetegninger og inspirationshæfter. Hvis de rammer plet har de selvfølgelig lige de planter, møbler 

og griller som du skal bruge. Og hele molevitten kan også leveres til din adresse og anlægges, så du 

kan komme i gang med dit haveeventyr. Dette er en del af deres markedsføring og salg – det er 

nemt, de kan klare det hele, og når de er færdige, har du en fuldvoksen have – du behøver ikke 

vente på små planter der skal vokse op. 

 

Garten von Ehren er meget tydelige omkring deres 

kundegruppe, de henvender sig hovedsageligt til folk der 

har råd til og er villige til at bruge mange penge på deres 

have. De er et meget rummeligt havecenter med god 

plads. Store arealer af denne plads bruges til flotte bede 

og en del plads, både ude og inde, bruges til cafeen. De 

udnytter altså ikke alt deres plads til salg og udstilling – 

dette understreger at de henvender sig til en målgruppe 

med lidt flere penge, da fokus ikke udelukkende er på at 

få solgt så mange produkter som muligt, men derimod på 

at sælge nogle lidt dyrere varer – kvalitet frem for 

kvantitet. 

 

Cafeen viser også at de har fokus på at gøre turen i 

havecentret til en oplevelse, et sted man gerne vil opholde 

sig, ikke blot et sted for indkøb. 

Havecentret er meget æstetisk flot indrettet, med både 

udendørs og indendørs kroge og hjørner der ligger op til 

fotografering. Det samme gælder for cafeens retter, de er 

meget ’Instagramvenlige’ og i en tid hvor folk hele tiden 

lægger billeder på sociale medier, er det måske ikke en 

dårlig måde at få eksponering på.  

De har en også webshop hvor de sælger varer fra, men der er ikke en overvægt af indtægt fra 

hverken webshop eller butik hvis disse sammenlignes. Men som vores rundviser sagde; på 

webshoppen får vi mange clicks, men i butikken får vi mange euro. Dette kan forstås sådan, at der 

sælges mange varer på webshoppen, men at de mest eksklusive varer måske bliver solgt i den 

fysiske butik, hvor der er mere fokus på kundevejledning og service. 
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Særligt indtryk  

Vores egen erfaring fra danske havecentre og 

planteskoler var en stigende omsætning under 

Covid-19 perioden hvor der ikke var stor 

mulighed for at bruge sine penge på oplevelser 

og rejser. I takt med at muligheden for at rejse 

og have andet oplevelsesrelateret forbrug igen 

vendte tilbage, faldt omsætningen dog igen. Vi 

var derfor nysgerrige på hvordan Garten von 

Ehren havde oplevet denne periode. De havde 

også oplevet stigning, men i modsætning til 

mange andre steder har de ikke oplevet det 

efterfølgende fald. Ejeren tilskriver dette 

butikkens kunder i det mere velhavende 

segment. 

 

Fremtiden 

Alle havecentre er påvirkelige af kundernes købekraft og intern konkurrence i faget. Garten von 

Ehren har dog positioneret sig godt på markedet ved at satse på et kundesegment med stort 

rådighedsbeløb. Disse er ikke lige så påvirkelige af samfundsøkonomiske svingninger, som de også 

så i forbindelse med Covid-19. 

 

En ting der kan påvirke denne type havecenter i fremtiden er det øgede fokus på klima og 

miljøvenlige initiativer. Garden von Ehren skriver på deres hjemmeside at de har klimaneutral 

forsendelse, men direkte adspurgt om hvorvidt butikken har et fokus på klima- og miljøvenlige 

tiltag svarede ejeren at det havde de ikke. Dette skyldes at det ikke rigtigt har været efterspurgt, men 

vores vurdering er at dette højst sandsynligt ikke ville give havecentret problemer, da de hurtigt 

ville kunne omstille indkøb af produkter og markedsføringsstrategi hvis behovet opstår.  
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Dry Hydroponics  
Af: Helena, Morten, Lunaina, Freja 

 

Firmaet  

Dry Hydroponics er en virksomhed, som laver en ny form for system til produktion i vand. Firmaet 

sælger selve systemet, de tager ud til den kommende virksomhed, og vejleder og hjælper med at 

finde lokale samarbejdspartnere til at bygge systemet.  

Systemet er til produktion af afgrøder med korte 

kulturtider i vand, det kan findes forskellige 

steder i verden, men er især brugt i USA og andre 

lande med meget sol og varme hele året rundt. 

Firmaets salgspunkter er at systemet er fleksibelt, 

det kan bruges til mere end 108 forskellige 

planter. Det er nemt at vedligeholde da systemet 

kun behøver en enkelt pumpe til at styre hele 

systemet, og det færdige produkt er så rent at det 

kan pakkes direkte efter høst.  

 

 

Hvad er Dry Hydroponics? 

Dry Hydroponics et system hvor man udnytter 

produktionspladsen helt optimalt, og sammenlignet med 

almindelig Hydroponics så vil dyrkningsmediet altid være tørt. 

Dette gør så der vil være en naturlig afstand mellem 

dyrkningsmedie, og selve produktets grønne blade. Det gør så 

chancerne for svamp formindskes, da der ikke er en konstant 

kontakt med vanddampene. 

Systemet er dyrkning i flamingoplader, som ligger i 30 cm 

dybe tank, tilføjet en konstant ret mængde vand, næringsstoffer og luft omkring rødderne. På 

besøget ved virksomheden, blev der fortalt at de kun skifter deres vand i hver fjerde år, og kun 

tilføjer næringsstoffer og andet når de kan se på rødderne at de mangler noget. Vandet bliver omrørt 

hver time, for at holde de gode bakterier i live.  

 

Fremtidens nye produktion af salat og andre kulturer 

Dry Hydroponics er meget energieffektiv på grund af, muligheden for en stor produktionsstigning 

uden at kræve yderligere energi. Dette reducerer den nødvendige energi pr. høstet afgrøde.  
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Van der Voort 
Af: Olaf, Tobias, Daniel, Cecilie 

 

Van der Voort blev grundlagt i 1959-60 og startede deres første produktion af Spathiphyllum i 

1980. Firmaet startede som en lille familie-forretning, som med tiden har udviklet sig meget og 

producerer nu planter på to forskellige lokationer i Holland på i alt 17 Ha. 6,2 Ha er ren produktion 

af planter i væksthus, mens resten bruges til deres avl-produktion, kontor mv. 

 

Produktion, salg og markedsføring 

Van der Voort producerer Spathiphyllum og Azalea. Spathiphyllum producerer de selv fra avl til 

dyrkning så videre til produktion og salg internt. Med Azalea arbejder de i tæt samarbejde med 

andre belgiske avlere, men det er Van der Voort der tager sig af markedsføringen. Derudover 

modtager de også stiklinger fra Tanzania. På den måde garanterer de altid den højeste kvalitet. 

 

 
Stiklingsmaskine            Automatisk potte påsætning maskine 
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Produktionen består af væksthuse med 2 etager. Produktionen starter i stueetagen hvor kun 2 mand 

står for kontrol og bestyrelse af maskiner som automatisk stikker 4 stiklinger pr. potte og 

automatisk påsætter potter på borde. Så kører bordene automatisk ud i væksthusene for derefter at 

skulle i  generativ vækst i omkring 8-9 uger. Herefter bliver bordene igen automatisk flyttet op på 1. 

sal hvor de står i 4 uger til blomstring (vegetativ stadie). Herefter kommer de ned igen på stue plan, 

hvor de bliver gjort klar og pakket til kunderne. 

 

 
Her ses et billede af gartneriet på 1. sal hvor planterne står i 4 uger til blomstring (vegetativ stadie) 

 

Van der Voort producerer selv deres egne frø fra et stort område af moder- og fader planter, som de 

selv håndbestøver. Moderplanterne og faderplanterne er mellem 20-30 år gamle. 

 
For at sikre moder- og faderplanterne blev vi anvist til at påklæde os i akryldragter, plastik overtrækssko og desinficering af hænder. 
  

De sælger både frø til kunder, men bruger dem også til egen produktion. Hertil har de en 

frøsorterings-maskine, som sorterer frøene i forskellige kvaliteter alt efter frøets vægt og tæller 

samtidig antallet af frøene, som bliver vakuum pakket. De høster frøene friske og planter dem 

friske.  

 

Van der Voort tilbyder 2000 forskellige variationer at vælge mellem, når det kommer til hvordan 

kunderne gerne vil modtage det færdige produkt. Kunderne kan vælge forskellige potte størrelser, 

forskellige designs, forskellige bakkestørrelser, forskellige farver og forskellige plante størrelser 

kan også special produceres. 
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Vi fik rundvisning i deres showroom for at se hvilke type produkter de tilbyder deres kunder. 
 

Observationer og indtryk 
De kan få problemer med skadedyr i form af trips og svamp, som de kan bekæmpe med biologisk 

bekæmpelse. 

 

Da sommeren har været meget varm i år, har de valgt at spraye deres top vinduer i væksthusene 

med moder- og faderplanter med ’Top Spray’ som forårsager en nedkøling af hele væksthuset med 

2-3 c°. 

 

Van der Voort producerer mellem 10 og 11 millioner planter pr. år.  

De potter deres planter i 6 cm potter med pottemaskine, en stiklingsmaskine og en robot til at 

placere på borde. 

Planterne har som standard en dyrkningstid på 12-13 uger. 

De sælger også i større størrelser hvor de har dem i op til 20 uger. 

De har over 4000 borde til produktion i væksthuse. 

De koger deres vand for at rense og sterilisere det. 

 

Vurdering 
Vores samlede vurdering af Van der Voort er, at det var et fint væksthus gartneri med masser af 

automatisering i form af maskiner og it-systemer, som derved begrænser brugen af ressourcer og 

hænder.  
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Bunnik Bromelia 

Af: Olaf, Tobias, Daniel og Cecilie 

 

Produktion, salg og markedsføring 

Bunnik Bromelia producerer 4 forskellige plantekulturer, herunder: Guzmania, Aechmea, Vriesea 

og Ananas. De producerer og sælger omkring 8,5 millioner planter / år. 

De har 2 lokationer, 1 til formering og 1 til vækst og produktion. 

De indehaver et laboratorie i Makedonien, hvor de vævsformerer planterne til egen produktion.  

Til dette bruger de Agar som dyrkningsmedie i små bægere, som ligeledes fragtes. Når Bunnik 

Bromelia i Holland modtager planterne fra laboratoriet, bliver de lagt i plugs og herefter ompottet i 

større og større plugs, hvor de til sidst bliver pottet i potter. (200 små potter pr. bakke) 

 

Små planter bliver automatisk kørt på 1. sal i 12 uger via et højteknologisk it-system og robotter. 

Herefter kommer de ned igen til blomstring (vegetativ stadie) i 14 uger. 

- Til deres blomstring bruger de Ethylene til planterne for at øge deres blomstring. 

Bunnik Bromelia sælger stort set alt, hvad de producerer undtagen meget skadet planter. De sorterer 

deres planter i forskellige kvaliteter og forskellige størrelse som stor, mellem, lille og basic. 

- Basic er planter som er uperfekte som sælges billigere end normal prisen.  
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Observationer og indtryk 
De vander kun deres planter oppe fra, da planterne i deres 

naturlige form er designet til at holde på vandet på denne måde. 

 

De går meget ind for biologiske midler og bruger oftest 

mariehøner til bekæmpelse af skadedyr i deres planter. 

De justerer Lv, ønsket ledningsværdi i begyndelsen, som er 1 

(EC) i det generative stadie, alt efter ønsket salgstid, hvor de i den 

sidste fase går ned på 0,2 Lv. 

 

De forsker netop nu i at forsøge at påvirke plantens sundhed og 

blomstring (vegetativ stadie) via lydfrekvenser. Til det har de sat 

små lydfrekvens apparater op mellem alle borde hele vejen ned 

gennem væksthuset. Se billede på næste side. 

 

Bunnik Bromelia skiftede navn i marts 2022, fra ’Bunnik Vrieseas’ til ’Bunnik Bromelia’, efter 

enighed fra familiemedlemmer som ejer firmaet. 

 

Vurdering 
Vores samlede vurdering af Bunnik Bromelia er, at det var et 

imponerende væksthus gartneri, hvor udviklingen og innovationen 

spiller en stor rolle. Derudover var det meget interessant at høre, at 

de er begyndt at forske i at bruge lydfrekvens apparater til at styrke 

deres planters sundhed og vækst. 
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Rijnbeek Perennials BV 
Af: Ida, Mette, Rugile, Tetiana 

Rijnbeek Perennials BV er er en familieejet 

planteskole der har eksisteret I 80 år og det er nu 3 

generation der ejer den. Rijnbeek Perennials er en 

stor planteskole med 6 forskellige lokationer fordelt 

rundt i Boskoop. Lokationen vi besøgte, var en 4 ha 

planteskole med både containerproduktion og mark 

produktion. De har op mod 1000 forskellige planter 

på de 4 ha, men epimedium er den vare de 

producerer mest af, og derved også deres bedste 

sælger. Deres egen produktion af epimedium, på 

dansk bispehue, foregår I marken, hvor de planter 

rodknoldene I april, og de tages op for at blive delt 

og pottet op i containere, oktober det følgende år. 

Foruden epimedium har de mark produktion af bl.a. 

paeoner og rodegersia. I forbindelse med mark 

produktion, fylder de hvert år et nyt lag jord på. Det 

er både fordi de mister lidt jord I forbindelse med 

håndtering af planter I den, men også fordi 

jorden er så spagnum rig og nedbrydningen rigtigt 

begynder når jorden bliver tilført basisk materiale, 

og jorden derved bliver omsat og synker.  

Rijnbeek Perennials har et stort salg til USA og Canada, og lokationen vi besøgte skal faktisk laves 

om, så det er fra denne salg til USA og Canada foregår. Det gør det nemmere I forhold til den 

intense kontrol forhold der er I forbindelse med salg dertil. For at kunne eksportere varer til USA 

skal der både plantekontrol ud fra Europa og USA. De forsøger opnå en mere strømlinet 

forsendelsesproces med dette. Alle planter der skal sælges til USA og Canada må ikke være i jord. 

Derfor bliver de vasket helt rent for markjorden og lægges i et sterilt medie under transporten. 

Planterne der skal til USA og Canada, står i køleskab 0-5 grader og sendes samlet i en container en 

gang om måned  

Rijnbeek Perennials er en B2B planteskole, der både sælger egne planter med også laver 

pakkeløsninger til erhvervskunder, hvor de køber varer hjem fra andre planteskoler og derved har et 

meget større varekatalog end hvad de selv kan producere. Med salg til så mange forskellige slag 

kunder inddeler Rijnbeek Perennials ikke deres varer I kvaliteter, men afsætter forskellige varer til 

forskellige kunder alt efter deres ønsker. De producerer planter i 7,9,60 og 70 cm potter.   

For at bekæmpe ukrudt og skadedyr i deres kulturer benytter de forskellige kemiske 

bekæmpelsesformer, med de vil dog helst bruge biologiske løsninger.   
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På grund af manglende salg i år, stod de inde med en masse småplanter de ikke havde fået pottet op 

til deres salgs container. Dette giver en ophobning af planter hvor ingen af dem er i optimal stand.  

 

 I løbet af vores besøg udtrykte repræsentanten der 

viste os rundt, forskellige ønsker for fremtiden 

inden for firmaet. Han fortalte om hvordan de for 

nyligt havde skiftet fra den billigste jord de kunne 

finde, til kvalitets jord fra pindstrup. Dette havde 

skabt så stor en værdi i deres produktion, at de nu 

kikkede efter andre steder i produktionen de kunne 

forbedre processer. Blandt andet havde de planer 

om at investerer i en ny potte maskine, da de havde 

problemer med nye planter der blev begravet, hvis 

en kultur skulle tilføres pinjebark som topdress. 

Generelt var de i en proces af fornyelse og 

forbedring af processer og effektiviseringer af 

arbejdsgange.  

 

 

 

 

 

Hvis man sammenligner Rijnbeek Perennials med 

lignende danske virksomheder, er der mange ting der 

springer ud som mangelfulde ved Rijnbeek 

Perennials. Det første og største er deres vandings 

system. De har systematiseret deres planter så de står 

på bænkene alfabetisk I stedet for efter vandings eller 

gødnings behov. Det betyder at stort ingen af deres 

kulturer modtager optimalt vand og gødning, da de 

vander med sprinklere. For at opveje for dette, 

håndvander de kulturer der kræver ekstra vand. 

Derudover har de ikke særlig ergonomiske 

arbejdsprocesser. Alle planter flyttes rundt manuelt 

i sorte kasser der kan indeholde mellem 16 og 24 

planter. Når planterne skal renses, er det heller ikke 

på indstillige borde. Hos danske virksomheder ville 

man nok også have smidt nogle af de gamle kulturer ud for at fokuserer på nye varer, der derved 

kan blive flotte, I stedet for alle varer der ikke fremstår I bedste stand muligt.  
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Tuincentrum De Borsrand Woerden 
Af: Ida, Mette, Rugile, Tetiana 

 

Tuincentrum De Borsrand Woerden blev etableret som et væksthus i 1980 af to venner Koos van 

Haaster og Chris de Groot. I 1991 blev det lavet om til et havecenter. Havecenteret vi besøgte, har 

et areal på 4000 m3, som er fordelt på en indendørs butik og udendørs afdeling. Indendørs har de 

mange tørre varer og indendørs planter og udenfor har de mest planter til udendørs brug. 

Sammenlagt har de omkring 1000 forskellige planter, som de har 60 medarbejder til at passe. De 

går op i ikke at havde for mange planter af den samme slags og har højst 10 af hver slags. 

Alle deres planter kommer lokalt fra Holland, på nær nogle palmeplanter, oliventræer og nogle 

eksotiske stueplanter. 

Alle planter vandes med sprinklere og resten vandes i hånden. Der er ingen undervanding på 

bordene. Tuincentrum bruger Ecostyle på deres planter for at bekæmpe insekter.   

Under corona var der meget travlt når de ikke var lukket ned. I år går det rigtig godt, faktisk bedre 

end under corona, fordi der inden ned lukninger er. De har en normal omsætning på 5-6 millioner 

euro om år, hvor en halvdel er tørre varer og den anden halvdel er planter. 
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Hvad har vi lært?  

Buksbom er en af de varer de førhen har haft meget af, men desværre er den ved at dø overalt i 

Europa på grund af en mide der går i planten, og dræber den inden for få uger. Det er noget der er 

noget der er umuligt at bekæmpe, og godsejere og parker er derfor i gang med at erstatte buksbom 

strukturer og anlæg med lignende planter. 

Tuincentrum De Borsrand Woerden indfører 

derfor en kristtjørn som erstatning mulighed, og 

markedsfører den som et godt alternativ til 

buksbom. Den er dog ikke lige på 

modstandsdygtig over for vind og vejr som 

buskbom, og det kan derfor diskuteres om den er 

lige så god.  Tuincentrum De Borsrand Woerden 

har et stort sortiment af varer og har flere 

afdelinger som ligger rundt omkring Holland. 

De ligner dansk havecenter kæder som 

Plantorama. I fremtiden kan de se større og 

større efterspørgsel på klimavenlige planter og 

går efter at imødekomme forbrugernes ønsker i 

dette. 
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Noorland Paprika   
Af Morten, Freja, Helena og Lunaina 

   

 

Indledning  

Noorland er et væksthusgartneri der specialiserer sig indenfor grøn 

peberfrugt. De har en årlig produktion på 2.75 mio kg fordelt på 

173.000 planter Virksomheden har 10 fuldtidsansatte. I spidsperioden 

om sommeren ansættes yderligere 20 til høst og 

pakkeri. Peberfrugterne sælges igennem samarbejdspartnere. 

Halvdelen til Holland og resten til det europæiske og engelske marked. 

De skadede peberfrugter sælges til et firma der laver frosne 

færdigretter.   

   

Historie  

Gartneriet blev startet i 1985 af brødrene 

Ton og Jan Noorland og dyrkningsarealet 

udgjorde en hektar. I 1992 fordoblede de 

arealet, og i 2006 flyttede virksomheden 

til den nuværende lokation. Her dyrkes på 

7 hektar.  

   

 

Drift  

Sæsonen starter i Januar måned hvor 

170.000 småplanter udplantes i Grodan 

på måtter. Planterne købes 30cm høje, og 

bliver trænet til at gro med tre stammer 

som hver giver cirka 5 kilo peberfrugt. 

Blomsterne selvbestøver uden 

indblanding fra gartnerne. Der vandes 

gennem drypslanger med en 

vandingscomputer der er indstillet til at 

vande, efter hvor meget energi planterne 

modtager fra solens indstråling  

Den ønskede temperatur er mindst 22 

grader, men grundet de høje energipriser vil den gå under i de kolde måneder.  
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Pestkontrol udføres med 90% biologisk bekæmpelse af skadevoldere. Orius rovmider og Erphidius 

ervi snyltehveps er en vigtig del af bekæmpelse af lus og trips. 

Observationer  

Det virker til at være en virksomhed med 

fokus på klima og godt arbejdsmiljø. 

Blandt andet dokumenterede de alle led i 

produktionen. Ikke for at straffe men 

derimod for at kunne oplære deres 

medarbejdere til at kunne udføre deres 

arbejde bedst muligt. Hvor det er muligt 

bruger de maskiner så tunge løft undgås 

og alle funktioner kan udføres af alle 

medarbejdere  

   

Energi og fremtid  

Noorland producerer selv den strøm og 

co2 de bruger med en gasturbine. 

Varmen herfra lagres i en stor vandtank 

og tilføres planterne om natten. 

Overskydende strøm sælges videre ud i 

elnettet til markedspris. I fremtiden er 

planen at udnytte geotermisk varme, de 

vil hente 1800 meter nede i jorden, hvor 

temperaturen er 75 grader.  

En udfordring ved at omstille til geotermisk energi er at finde en ny kilde til co2  
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Kwerkerij Bulk 
Jens G., Thomas B. & Thomas C. 

 

Indledning 

Planteskolen Bulk har siden 50’erne været kendt 

som den planteskole for specielle planter. Siden 

da er her blevet dyrket en lang række usædvanlige 

buske og træer. I 2000 overtog Mark Bulk sin fars 

virksomhed og Anne sluttede sig til 13 år senere. 

Nu driver Mark og Anne planteskolen sammen 

med stor passion for rariteter, sortimentet og 

naturen.  

Arbejdsstyrken udgøres af ægteparret Mark og 

Anne Bulk, samt et antal af løsarbejdere på deltid. 

Lige for tiden er det vanskeligt for dem at finde 

kvalificerede fuldtids gartnere.  

Planteskolen er på 2 ha i alt, bestående af moderplantekvarter, lidt væksthuse til formering, og 

friland til produktion af salgsplanter.  

Der produceres ca. 1500 – 2000 forskellige arter og sorter af primært buske og træer, og for hver 

sort produceres ca. 1 – 1000 planter. 

Planterne sælges udelukkende engros, bl.a. til grossister, specialhavecentre, botaniske haver, 

arboreter, samlere.  

 

Produktion 

Det er en økologisk produktion, hvor der ikke anvendes pesticider eller 

kunstgødning. Der dyrkes i potter og på friland, med størst vægt på friland. 

Stort set alt sælges med klump direkte fra marken i september, og pottes 

kun op efter efterspørgsel. 

 

Formering 

Mark og Anne dyrker selv alle deres planter, primært ved 

stiklingeformering (Stiklinger klippes fra eget moderplantekvarter), og de 

poder selv nogle af deres træ og buske sorter. Som del af deres videre 

udvikling laver de selv forsøg med krydsninger af planter gennem 

pollen/insekt bestøvning, hvor frøene samles ind, og sås i bakker, og så ser 

de hvad der kommer ud af det. 
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De arter og sorter som de selv producerer, forsøger de så at sælge til deres kunder, eller tager med 

på markeder. De planter som sælger godt, forsøger de så at tage patent på.  

Dyrkningsmedier 

Produktionen starter i potter, hvor 

dyrkningsmediet er Bio-Kultura, som 

er en økologisk spagnumfri jord. Bio-

Kultura er et forholdsvist nyt 

dyrkningsmedie, og blev først taget i 

brug på planteskolen for ca. et år siden. 

Mark og Anne har igennem en årrække 

forsøgt sig med at gøre hele deres 

produktion spagnumfri, og 

eksperimentere stadig med at finde den rigtige jordblanding til lige netop deres kulturer.  

Planterne plantes ud på friland så tidligt som muligt. Deres frilandsarealer tilføres kompost hvert år, 

og komposten er en blanding af kompost fra de omkringlæggende planteskoler. De stoler på 

kvaliteten af den kompost de får, og laver derfor ikke nogen målinger på den, eks. pH, Rt, Lv.  

 

Vanding 

Der vandes kun i deres pottekulturer og på friland ifm. med etablering af planter. planteskolen er 

omgivet af vand og man kan mærke jorden gynge når man hopper op og ned. Pga. den naturligt høje 

vandstand er det ikke nødvendigt at vande planterne på friland, da rødderne når ned til vandspejlet. 
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Pesticidfri dyrkning 

Ved at dyrke en bred vifte af planter, have et moderplantekvarter, små 

blomsterbede, og lade kanter og omkringliggende arealer stå naturligt, 

så bliver der skabt en naturlig balance mellem insekter og dyr. Den 

naturlige balance skaber et miljø næsten frit for plantesygdomme og 

skadedyr, som fjerner behovet for pesticider. Der benyttes 

lejlighedsvis rovmider mod spindemider. 

 

Manuelt arbejde, ingen maskiner 

Alt arbejde foregår uden brug af maskiner, f.eks. håndlugning. Dels 

fordi jorden ikke kan bære tunge maskiner, men også pga. det meget 

brede sortiment og få planter af hver art/sort.  

 

Vores indtryk af virksomheden, fremtidsudsigter 

Kwerkerij Bulk er det som vi opfatter som værende en god 

gammeldags planteskole, og ikke en mere moderne planteskole som 

det vi ser hos alle andre planteskoler. En planteskole drevet efter de gamle principper, økologisk, 

pesticidfrit, ingen store maskiner, og en stor kærlighed for planterne og det at arbejde tæt med dem.  

Der er ikke lagt stor vægt på at skulle tjene mange penge på planteskolen, men mere det at 

producerer gode kvalitetsplanter, under økologiske forhold med minimal indvirkning på miljøet.  

Hvis de bevarer deres særkendetegn (eksklusivitet), og bliver ved med at udvikle nye sorter (evt. får 

patent på dem), og formår at holde på deres kunder, så ser vi ingen problemer i at de skulle kunne 

blive ved med at fungere som de gør.  
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Arcadia – Snit Krysantemum  
Af: Mia, Lisa, Frederikke og Leon 

 

Arcadia er en væksthusvirksomhed med krysantemum i forskellige farver og sortimenter, over 5 

lokationer på 25 hektarer. Virksomheden har eksisteret i 13 år. De har et årligt salg på 60 millioner 

snit krysantemum. I højsæsonen er der 70-80 mennesker ansat, grundet travlhed med at fjerne 

uønskede blomsterskud. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionen af Krysantemum 

Krysantemum har en kulturtid på 10 fra småplanter som kommer fra moders planter fra Afrika. 

Småplanterne har ca. 7 blade ved plantning. Jorden de dyrkes i er blandet med kompost 50 cm ned i 

jorden, for bedre vækst af planterne. For at fremprovokere blomstring får de mørke behandling i 12 

timer.  

Bekæmpelse af skadevoldere 
For bekæmpelse af større skadedyr har de ca. 2 katte per hus. Derudover har de en Airobug, en 

maskine som blæser rovmider ud over planterne, samt de sædvanlige fangeplader. De standard 

skadevolder som angriber krysantemummer er hovedsageligt trips, Minérflue, spindlere.  

 

Høst og salg af Krysantemum  
Høst foregår mekanisk, hvor hele roden rives med op. Derefter kommer planterne i en maskine der 

snitter roden af i den ønskede størrelse. Før salg kommer blomsterne gennem en sorteringsmaskine, 

hvor de bliver klippet og sorteret efter vægt og blomsterkvalitet og ryger ind i deres tillagte 

kvalitetsgruppe.  

De sælger primært til Europa og ikke USA – På grund af diverse insektgrupper der følger med 

blomsterne som kunne vise sig invasive.  
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Opbygning af væksthuset samt vanding 
Drivhuset var opbygget venlo blokke, med diffust glas som spreder solens stråler og giver diffust 

lys for bedre udnyttelse af lyset. Derudover bruger de LED lamper som giver mindre varme.  

De bruger udelukkende sprinkler med gødningsvand.  
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Rovawee 
Af: Mia, Lisa, Frederikke og Leon 

 

Gartneriet er specialiseret indenfor for mellem til store 

stueplanter. Planterne bliver importeret fra central Amerika 

og Kina via båd. Det koster 7.000 euro (52.000 kr.) for at få 

fragtet bare en skibscontainer. 

Produktion 

Planterne står på gartneriet i mindst 3 måneder og op til et 

år, nogle gange længere hvis det er nødvendigt, men er 

normalt en helårs produktion. En plante sælges normalt til 

65 euro, hvilket svarer til omkring 480 kr., for en mellem 

stor plante til havecentre. 

De har 200 forskellige produkter af 50 arter, største delen af 

deres produktion består af ficus sorter, og producerer 

bonsai’er deraf. Plus de får importeret bonsai’er fra Kina, 

som står udenfor fra maj til oktober. Når de ankommer fra 

Kina, kommer de i en plastikpotte og bliver pottet om i en 

keramikpotte. 

 

Gartneriet startede som en roseproduktion, stoppede 

det i 1990 og gik over til at producere ficus. De 

bruger kun manuelt arbejde og har 20 medarbejdere. 

De sælger meget af deres inventar til Tyskland og 

resten af Europa.  

Planterne står i ebbe flod vanding. Der bliver vandet 

med er regnvand, indeholder fungicid samt gødning, 

specielt jern, som gør vandet okkerfarvet. De prøver 

på at holde pottestørrelserne samlet. De vander 4 

gange ugentligt om sommeren og 1 gang om ugen 

om vinteren. Gulvet som planterne står på, bliver 

vasket med håndkraft for at holde området sterilt. 

Det brugte vækstmedie er spagnum med en lille 

smule kokos. pH ligger på 5,5 og lv ligger på 2,2.  

Virksomheden producerer selv potter til deres 

bonsai planter. 
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Skadedyr 

De bruger biologisk bekæmpelse, blandt andet en feromonfælde. De har til tider problemer med 

nematoder. De får uldlus og bekæmper dem med bladglans. 

Importering af ficus vil blive ulovligt efter den 1 januar 2023, på grund af en barkbille. Det kommer 

til at give Rovawee problemer i fremtiden grundet størstedelen af deres produktion består af 

forskellige ficus sorter.  
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Tuincentrum Merkens 
Af Anne, Annie og Ditte 

 

Et kort resume af virksomhedens hovedproduktion / beskæftigelse, størrelse og 

antal medarbejdere.  
Det er et hollandsk havecenter, de specialiserer sig ikke i noget bestemt, men sælger et 

standardsortiment af inde og ude planter. For 5 år siden havde de 600 forskellige arter, i dag har de 

kun 200. De er 6 fast ansatte, plus ca. 10 i sæson. De som ejer det er mand og kone. Deres datter 

arbejder der også, meget med markedsføring.   

Hans startede originalt firmaet med sin bror i 1998, med landskabsarkitekt indover, men i 2005 

overtog Anja for broren, og Hans og Anja driver nu forretningen som bare et havecenter, hvori de 

har 2000 kvadratmeter.   

  

Produktionsmetoder / salg og markedsføring  
Datteren Corienne, har taget en uddannelse indenfor kommunikation, hun laver det kreative med 

hjemmesiden, facebook og instagram samt forskellige projekter. De reklamerer kun fra facebook og 

instagram, men alligevel kommer folk langvejs fra. Ca i en radius af 20-30 km, så det er ikke bare 

lokale, og det fungerer rigtig godt for dem.   

De har 25-30.000 kunder om året. De solgte for ca. for 900.000 euro i år.   

  

Beskrivelse af observationer / informationer der gjorde særlig indtryk, med 

begrundelse af, hvorfor det gjorde indtryk på jer, og hvad I har lært.  
De har en bygning med et tårn, som er en gammel brandstation, lige ved siden af havecenteret. Det 

kalder de for 'The green tower' og er i gang med at blive renoveret til et sted hvor der skal være 

workshop, fra folk fra 25-40 år, hvor de vil lære dem om at plante samt om naturen i det hele taget. 

Bygningen skal dækkes i planter der slynger sig op. Det var både bygningen og ideen om at lære 

befolkningen om planter og kærligheden til den, som imponererede os. Det er en rigtig god ide at 

gøre det mere tilgængeligt for alle, samt at gøre havecenteret hjemligt, at alle er velkommen og det 

var en passion de havde. Udover det var Hans meget stolt af sin datter og hendes passion, som mor, 

far og datter deler.     

Inde i havecenteret har de flotte udstillinger og blandt andet skiftede de farven på væggen for hver 

sæson, og det var imponerende for os, hvor meget arbejde de lagde i det, for at holde det moderne 

og følge med moden både indretningsmæssigt og med det de sælger, også i kontrast til at de ikke 

var særlig store.    

  

En vurdering af stedet i forhold til fremtiden og i forhold en lignende 

virksomheds eksistens i Danmark.  
Vi vurderer at de vil klare sig helt fint i fremtiden. De har været der i mange år, har klaret sig 

igennem corona-epidemien samt datteren har både evnerne og passionen for at drive forretningen 
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videre frem. Hun er innovativ og vil udvikle den i flere retninger. De føler heller ikke at der er 

nogen konkurrenter i nærheden. 

 

 

 


