
Leiden Botanisk Have
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Hortus Botanicus Leiden er Hollands ældste botaniske have. Den ældste del af haven

stammer helt tilbage fra 1590, hvor den blev grundlagt af Clusius og Cluyt. Der er mere end

60.000 arter af planter i haven, herunder sjældne træer, plantet i 1700-tallet, Victoria

amazonica - verdens største vandlilje og en stor samling sjældne orkideer m.m. Udover dette

kunne vi opleve utallige tropiske stauder, der i sin tid var taget med tilbage fra de hollandske

kolonier hele verden over.

Den botaniske haves oprindelige formål var designet til at være en have for forskning og

uddannelse om planter med medicinske egenskaber og er stadig knyttet til universitet i

Leiden, med afdelinger benyttet til stadig forskning.

I den botaniske have blomstrer en af de første tulipaner i Vesteuropa i 1593. Dette var

starten til tulipanens popularitet, der endte med ’tulipanmanien’ i den Hollandske guldalder.

Den peakede i 1636-37, hvorefter markedet kollapsede.

Orangeriet i haven er designet af Daniel Marot og var oprindeligt et udstillingssted for

græske og romerske statuer, der nu står på nationalmuseet for antikviteter. Nu bruges

orangeriet om vinteren til opbevaringsplads for de store tropiske planter. Om sommeren

afholdes der koncerter, udstillinger og bryllupper

Den kinesiske urtehave blev oprettet i 2015, der var det 425. jubilæum for Hortus Botanicus

Leiden. Urtehaven indeholder bl.a. planter til kinesisk urtemedicin og prydplanter med



kinesisk oprindelse. Her må man ikke betræde området, der hver eneste dag bliver fejet og

revet i finurlige mønstre efter tradition.

Adresse: Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden, Holland

Læs mere: https://hortusleiden.nl/en/

____ SKIFT ____

Besøg hos Plantentuin Esveld

20/09-2022

Esveld er et stort gartneri, som har et kæmpe udvalg af moderplanter fra specielle kultivare,

som mest består af træer og buske, som f.eks. Mammut-træet og Acer ”Golden Moon”, hvor

de selv poder på små planter. Deres speciale er at have mange forskellige planter fra

forskellige lande.

Hvis du går en tur i deres have/moderplante-kvarter, så kan du bestille en plante som de

efterfølgende vil gøre klar til dig. På turen vil du også lægge mærke til, at deres stier er

belagt med muslingeskaller og at der er kokosmåtter i containerne, hvilket vi i Danmark kan

tage inspiration fra. Inspirationen kan du også få fra de ansatte, som med glæde vil guide dig

til det bedste køb.

Når vinteren kommer, har de væksthuse og tunneller til opbevaring af planter der ikke kan

tåle at være ude om vinteren. Her frøformerer de også.

Efter din tur i Esvelds Gartneri, kan du slå et smut forbi deres lille café, hvor der er

behagelige sofaer og stole under de fine planter i det varme drivhus. Her kan der nydes en

god kop kaffe eller te sammen med en fin salat eller lækker sandwich.

Hvis du en dag kommer til Nederlandene på ferie og vil ud at se på landets pæne kanaler, og

samtidig gerne vil have en lille plante-souvenir med hjem, så er Esveld stedet at tage hen.

Booking af tour med kanalrundfart skal ske gennem den tilknyttede café Yume og koster €8.

Adresse: Rijneveld 72, 2771 XS Boskoop, Holland

Læs mere: https://esveld.shop/



_SKIFT_

Kanalrundfart

20/09-2022

Efter rundturen på Esveld kom vi på kanalrundfart rundt i området. Her fortalte vores guides

om, hvordan de har brugt kanalerne historisk til at transportere deres vare. Da alle

planteskolerne i området ligger ud til en kanal, er det oplagt at komme rundt at se dem via

båd. Jorden i Booskop-området består af tørv, hvilket gør den meget egnet til

planteskoledrift, hvilket er årsag til, at der ligger historisk mange planteskoler i området.

Tørven bliver langsomt omsat så jorden i området synker en lille smule hvert år. Det var en

dejlig solskinsdag, hvor man virkelig kunne opleve områdets kultur og historie.

____ SKIFT ____



Et kig ind hos Kwekerij Bulk

20/09-2022

Planteskolen Kwekerij Bulk er familieejet og er i dag ejet af Mark og konen Anne. De overtog

stedet fra Marks far i 2000. De er nu i gang med at omlægge planteskolen til økologi.

Der bliver produceret omkring 2.000 forskellige planter, men til forskel fra mange andre

planteskoler, så laver de ikke særlig mange af vær slags. De sætter også mere og mere fokus

på permakultur, og de dyrker og leverer også permakulturplanter til skovhaver. I denne

kategori har de også meget fokus på sjældne spiselige planter, og planter vi normalt ikke

havde tænk kunne bruges i vores dagligdag. På grund af den store mængde af forskellige

planter er der meget nedsat risiko for spredning af både sygdomme og skadedyr.

I deres planteskole har de også anlagt en have, der er tegnet af den hollandske havedesigner,

planteskolemand og forfatter Piet Oudolf.



Ved hjælp af kompost og grøngødning, samt at arbejde på traditionelle måder og undgå

arbejde med maskiner, så holder de jordniveauet ved lige og bibeholder jordens gode

kvalitet og dens mikroorganismer.

Det er også værd at nævne, at de potter de bruger er oftest købt genbrugt eller de renser og

genbruger deres egne potter.

Man er velkommen til at komme og besøge planteskolen, men man skal dog være

opmærksom på, at det er en planteskole og ikke et havecenter. Der er derfor ikke mulighed

for direkte salg eller videre rådgivning til private, men man er velkommen til at kigge ind og

blive inspireret.

De producerer til engros, botaniske haver og en smule til havecentre.

Adresse: Rijneveld 115, 2771 XV Boskoop, Holland

Læs mere: https://kwekerijbulk.nl/dk

— SKIFT—



Floriaden

21/09-2022

Floriaden er en international have begivenhed på 60 hektar, som finder sted hvert 10. år i

Amstel, Holland. Den er målrettet planteinteresserede på tværs af alle aldre og har fokus på

bæredygtighed og innovation indenfor gartneri- og havedesignbranchen. Der er lidt til

enhver smag og man kan sagtens bruge en hel dag her.

Vi gik først igennem en skovhave kaldet Utopia, hvor de præsenterede permakultur

dyrkningsmetoder samt flere kunstinstallationer fra hollandske kunstnere. På samme sted,



mødes en skoleklasse regelmæssigt, for at lære at dyrke grøntsager på en bæredygtig måde

og lave mad sammen. Dem der står for konceptet, har været i gang i over 100 år i forskellige

steder i Amsterdam (www.amsterdam.nl/schooltuinen).

I kontrast til de traditionelle dyrkningsmetoder kunne vi også se gartneriets fremtid. For

eksempel var der en robot kaldet Pixelfarmingrobotics, der kunne så frø, luge, scanne

planterne og genkende, om det var ukrudt eller afgrøder. Derudover kører robotten på

solceller og kan klare en mark på 1 hektar indenfor en time. Som besøgende kunne man

smage på grøntsagerne.

Der var også pavilloner fra forskellige lande, hvor vi kunne lære deres kultur bedre at kende

og smage på deres mad. Derudover, var hele parken fyldt med forskellige smukke

havedesigns og blomsterarrangementer. Hvis man havde lyst til få en udsigt over hele

parken, kunne man også tage en tur i svævebanen og danne sig et overblik.

Alt i alt var det en lærerig og spændende oplevelse at besøge Floriaden, som vi ikke kommer

til at glemme.

Adresse: sidste dag 9. oktober 2022

Læs mere: https://floriade.com/en/

____ SKIFT ____



Tidlig morgen i Aalsmeer Flower Auction

22/09-2022



Torsdag morgen gik turen til en af de mest unikke og specielle blomster-auktioner i verden.

Da vi ankom, blev vi overvældet af en kæmpe bygning på størrelse med en lufthavn. Vi blev

budt ind af to rigtig søde guides som strålede af entusiasme og stolthed! Ruten gik igennem

et hav af haller som hver dag er højt trafikeret af små elektriske vogne, som henter og

bringer vare rundt, et tydeligt effektivt system der er blevet oprettet af de mange års

erfaring. Set på lang afstand, kan det virke utrolig kaotisk, men hvis man stopper op og

iagttager hoben, kan man tydeligt se der er regler og systematik. Med stor glæde og jublen

fik vi endelig lov til at se det berømte ur og specielle auktionssystem, som kan virke vældig

kompliceret, men efter en god forklaring gav det mening! Deres salgssystem formår at undgå

udnyttelse af falske prisstigninger og ”third party”. Én vare kan kun komme på auktion to

gange uden salg, hvorefter den bliver smidt ud for at undgå folk kan vente til prisen falder

dagen efter.

De har specialiseret medarbejdere til at gå og kvalitetstjekke alle vare, sikre at de får den

rigtige kategori, og at alle kunder får den bedste vare muligt. De har endda et lokale til at

sætte testplanter op, for at kunne se, hvordan varen udvikler sig hen over en periode i

forskellige containere/potter og hvordan varen vil se ud efter vis antal dage under transport.

Det giver os en ro at vide, at vi kan bestille vare derfra og få en god kvalitet, uden at skulle

være bekymret for skader og skadedyr!

Adresse: Legmeerdijk 305, 1431 GB Aalsmeer, Holland



Læs mere: https://www.royalfloraholland.com/en

____ SKIFT ____

Besøg i Europas højeste væksthus hos Fachjan

22/09-2022

Livet kan være hårdt for et træ, hvis forfædre stammer fra f.eks. de californiske bakker eller

de tropiske regnskove. Hos Fachjan står gartnerne klar til at tage imod unge planter, som har

rejst langt for at komme til Europas højeste drivhus. De har haft en voldsom overfart med fly,

båd og tog, deres blade er faldet af og deres jord er tom for næring. Efter ankomst til

Fachjan, skal de unge planter igennem en kortere karantæne med jævnlige besøg fra

plantedoktoren. Det er både til gavn for de nye planter, men i særdeleshed også for de

eksisterende ”plantebeboere” i drivhuset, der ikke er gearet til en udefrakommende

biologisk kontamination.

Blandt de store kæmper, viser Fachjans rådgiver og salgsleder, Arno Wemmers, os et hav af

Draceana trifasciata (Svigermors skarpe tunge). Småplanter udgør firmaets hurtige indtægt,

hvor de store træer kan være år undervejs.

Fachjan-familien har anlagt solceller og varme fra geotermiske anlæg der giver planterne

den optimale temperatur og lysmængde. Fachjan har fået udmærkelser af både MPS-SQ og

MPS-GAP, samt EWA. De førstnævnte betyder at de støtter menneskerettigheder, fair

arbejde og sikre arbejdspladser, mens EWA er sammenslutningen af europæiske vandparker.

Efter den trygge planteskoletid skal planterne sprede deres blade og prøve livet i den

virkelige verden. Nogle heldige palmer ender i en spa eller en zoo, hvor de bruger dagen

sammen med glade mennesker eller eksotiske dyr. Mens andre ender på et advokatkontor,

hvor de giver kontoret sjæl.

Adresse: Harteveldlaan 6, 2675 LE Honselersdijk, Holland

Læs mere: https://fachjan.nl/en/

____ SKIFT ____



Hyæner på planterov i Tuincentrum de Bosrand

22/09-2022

Torsdag var vi ved at være ved vejs ende. Den sidste dag, finalen, inden turen gik hjem til

kære Danmark næste morgen. Sidste udflugt var et besøg i Tuincentrum de Bosrand, som lå i



udkanten af Amsterdam. Lærerne som er på de årlige ture, havde ikke besøgt stedet før, så

der var ingen der vidste hvad vi gik ind til, men vi havde store forventninger.

Der mødte os en liflig duft af alskens blomster da vi trådte ind igennem skydedørene til

havecentret. Det første indtryk vi fik var, at vi pludselig stod ude i Plantorama, hvorefter vi

tog fem skridt, og pludselig stod vi i Jem og Fix i Glostrup. En spytklat længere fremme var vi

pludselig udenfor i et rigtigt havecenter igen.

Man kunne tydeligt se på vores skolekammerater, hvem der havde lejlighed, og hvem der

havde have. Haveejerne flokkedes som sultne hyæner, med fråde om munden, om det store

udvalg af blomsterløg, hvorimod lejlighedsbeboerne slog ring om stueplantesektionen.

Afdelingen udenfor, hvor alle stauder, buske og træer var, havde dog et rimelig imponerende

udvalg, i forhold til hvad man ser i Danmark. De havde et stort sortiment af forskellige

planter og mange sorter. Priserne lå et snit under gennemsnitsprisen i Danmark, hvilket en

del af os drog fordel af.

Da vi bevægede os dybere ind i havecentret, skulle man tro det var fredag d. 13. i december

måned, da hylderne var spækket med både halloween- og julepynt. Der var alt hvad hjertet

begærer inden for billig bras importeret direkte fra Kina, og det morede vi os en del over, da

der var nogen ret spøjse ting.

Hvad kan vi tage med fra denne udflugt? Vi må indrømme, at det var lidt af en antiklimatisk

slutning på vores botaniske rejse, men i det mindste kunne de kommende gartnere få

shoppet lidt minder med hjem fra turen.

Adresse: Rijksstraatweg 361B, 2245 AB Wassenaar, Holland

Læs mere: https://www.tcdebosrand.nl/en-gb

____ SLUT ____


