Forårstur til Holland den 25. april til den 29. april 2013
Den 25. april 2013
Afgang Gistrup 8.30 med ankomst til ”Grand Hotel” i Alkmaar kl. 17.30 ca. 900 km. via
Bremen, Groningen, Leeuwarden og Friesland med dæmningen ”Afsluitdijk”
Der var nu ikke så meget ”grand” over hotellet. Vi skulle indlogeres på et gæstehotel, som
vi ikke kunne finde! Retur til ”Grand Hotel” – indlogering her – afhentning af bagage i
parkeringshus – alligevel intet værelse på ”Grand”, hvorefter vi blev indlogeret på et andet
hotel ”Amrath”, som faktisk var en standard bedre!
Spiste som så ofte i udlandet på en god italiensk restaurant!

Pragtfuld tur igennem Tyskland udsprugen forsythia og cornel mm –
forårstegn, som DK stadig havde til
gode! Også i Holland var foråret ca. 3
uger forsinket, så vi så kun marker
med minitulipaner - til gengæld så vi
smukke store løgmarker med
hyacinther og påskeliljer.

Nordholland er meget speciel. 27 procent af Holland ligger under havets overflade, og det
ses tydeligt i dette område, som på kryds og tværs er fyldt med kanaler og grøfter til
afledning af vand. Her så vi enorme græsarealer med får, lam, køer og gæs og en
mængde andre ”vandfugle” – samt gamle velholdte møller. Vidderne føltes meget større,
end jeg havde forestillet mig i dette tæt befolkede land med 16.4 mio indbyggere fordelt på
41.526 kvadratmeter!
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Dæmningen over Ljsselmeer ”Afsluitdijk” – 30 km lang – er et fantastisk bygningsværk.
Byggeriet fandt sted i årene 1927-1932 og har betydet meget for beboerne omkring
Ljsselmeer, som tidligere lå i åben forbindelse med havet og med store problemer i
forbindelse med oversvømmelser af landet. Efter dette byggeri blev det salte Zuiderzee til
ferskvandssøen Ljsselmeer
Trafikradio og andre informationer er uforståelige for os!

Den 26. april 2013
Vejrskift fra sol og 22 grader den 25.ds til regn og 6 grader til morgen!
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Vi tog til ”Kaasmarket” på Markedspladsen. Her handles på gammeldags måde, hvor
købere går rundt på markedet og smager og tinger om prisen. 30 tons ost bliver handlet!

Når man er blevet enige om prisen, kommer ostebærere til og småløber med deres
”ostetransporter” hen til vejeboden og herefter videre til levering på gammeldags kærrer.
Det er lidt af et show, men meget underholdende!
Fra Alkmaar til byen Hoorn. Vi gik en tur i den gamle bydel med flotte, gamle huse fra
1600 tallet. Husene dvs. gavlene, som vender ud mod gaderne, er dekorerede med
sejlskibe, flag, kanoner, våbenskjold mm – alt sammen vidner om Hoorns tidligere
betydning i kolonitiden og i skibsfartens historie. Mange steder hælder gavlene forover.

Vi gik ligeledes en tur ved havneområdet ”Binnenhaven”, som er flankeret af gamle
pakhuse, men som også er et havneområde med mange lystfartøjer.
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Jeg er fascineret over fortovs- og vejbelægningen i mange byer. Belægningen er små
teglsten, som ikke generer bil-, cykel- og gangforholdene.
Apropos cykler – det vrimler overalt med cykler, men ingen bruger cykelhjelm – cyklerne
ligner Oles: oprejste og ser ud til at være let kørende og glidende – har mange funktioner
som f.eks. 2 børnesæder bagpå.

Jeg er ligeledes fascineret af mængden af kanaler og deres rigdom på fugleliv i skikkelse
af af svaner, gæs, blishøns mfl.
Fra Hoorn kørte vi til byen Enkhuizen. Vi ville se frilandsmuseet ”Zuiderzee”, hvor
dagliglivet i årene 1900 til 1930 er rekonstrueret, men pga. voldsom regn kørte vi videre
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over Markervaarddjikdæmningen til provinsen Flevoland,
som er bygget oven på et inddæmmet havområde, og som blev indviet i 1986 som
Hollands 16. provins.
Før Flevoland blev til, lå øerne Urk og Schokland i Zuiderzee. Vi kørte til ”Museum
Schokland”.
Øen Schokland lå tidligere meget lavt under havets overflade og de 600 beboere
kæmpede ofte med store
oversvømmelser. I 1859 var situationen
så alvorlig, at kongen Willem d. 3.
befalede øens indbyggere at forlade øen.
I forbindelse med inddæmningen af
området dukkede flere af øens rester op
til overfladen – ikke kun rester af gamle
byer, men rester af forhistoriske dyr som
mammutter og langhårede næsehorn plus andre geologiske fund, som vidner om, at øen i
fortiden også har været fastland. Ud over museumsdelen med udstilling af ovennævnte

ting, var der også en landsbykirke fra 1834.
Vi nåede ikke at gå den 9 km lange tur rundt om det, der engang var Schokland, så det
har vi til gode!
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Området Flevoland er i sagens natur uendeligt fladt og byerne er selvfølgelig uden tegn på
en ældre fortid!

Via Flevoland til Utrecht til et fint og hyggeligt lille hotel ”MaryK” – 9 værelser, som alle er
meget forskellige – vores hed ”Sweet Dreams”!
God aftensmad – man spiser udmærket i Holland! P-hus er dyrt 30E/nat !
Den 27. april 2013
Lækker fødselsdag morgenmad – hotellet arbejder ud fra et bæredygtigt og økologisk
princip, som de udtrykker det. Yoghurt, æg, gode brød, parmaskinke, ost og friskpresset
juice og frem for alt - en herlig morgenkaffe!
Bedring i vejret – sol, men lav temperatur!
Vi tog toget til Amsterdam – 25 minutter og 29 euro for to personer. Vi gik fra stationen til
”Rijks Museum” – havde købt billetter on-line, så vi regnede med at springe en lang og
snegleformet kø over – men nej – billetterne gjaldt kun billetteringen inden for, så vi stod
ca. 3 kvarter, før vi blev lukket ind, men det var værd at vente på! Museet er nyligt åbnet
efter en 10 års renoveringsperiode, så måske forklaringen på de mange besøgende!

Det er et meget flot bygningsværk, men enormt stort, så vi gik direkte til Rembrandts
billede ”Nattevagten” og Vermeers billeder af pigen, der skænker mælk og andre.

6

Vi gik tilbage til byens centrale plads ”Dam”, hvor bl.a. kongeslottet ”Het Koninklijk Paleis”
ligger. Paladset bliver brugt til kongelige højtideligheder, men kongefamilien bor i
regeringsbyen Haag.

Ved siden af kongeslottet ligger kirken ”Nieuwe Kerk”, som også bruges til kongelige
højtideligheder. Vi kunne ikke komme ind i kirken, da den var afspærret pga. den
forestående kroning den 30. april.
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Amsterdam – også mange andre byer bar præg af den kommende kroning og festdag med
udsmykning med ”orangeslægtens (fra 1813) farve og flagets farver i form af
blomsterudsmykninger, souvenirs, dekorationer på huse og cruisebåde og
havnerundtursbåde.

Vi tog en sejltur på kanalerne – 1 time med audioguide – en god og oplysende tur.
Herefter rundt i forskellige kvarterer - og selvfølgelig i ”Red light District”, som tiltrækker
mange, mange turister, der kommer for at se pigerne i bordelvinduerne!

Vi returnerede til Utrecht, hvor vi nød en god fødselsdagsmiddag!
Den 28. april 1013
Kørte til ”De 19 møllers Museum” / ”Kinderdijk”syd for byen Gouda. Det var vindstille, så
vingerne på den mølle, hvori museet befandt sig, var ikke i drift – men ellers var det
vældigt interessant. Vi gik en dejlig tur langs kanalerne med alle dets møller.
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Herfra via Rotterdam til floden Leks udmunding i Nordsøen ved Hoek van Holland for at se
en ”port”, der kan lukke for havets indløb i forbindelse med storm- og flodbølger. Blev
indviet i 1989 og tager ½ time for at lukke af for havets indløb og 2 timer for atter at åbne.
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Figure 1: ”Porten” er fra Madurodam!

Vi kørte videre til ”Madurodam” ved Den Haag. Madurodam er en miniatureby med
modeller af Hollands karakteristiske bygninger, møller, kanaler og broer lavet i forholdet
1:25.
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Figure 2 Alkmaar ostemarked i Madurodam

Fra Madurodam til byen Leiden. Undervejs så vi smukke blomstermarker, men igen i form
af hyacinter i alle farver, hvide påskeliljer og tidlige små tulipaner – m-e-n, de står på
spring!
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Også i småbyerne og på landet er huse og forretninger pyntet til kroningens dag den 30.
april, hvor dronning Beatrix overlader styret til sin søn Willem Alexander!
I Leiden boede vi på et Best Western hotel, hvor det sandelig lykkedes os at parkere
næsten udenfor!
Leiden er en smuk, gammel universitetsby med et væld af kanaler – og da det er en
universitetsby, er der også et væld af cykler!
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Spadserede rundt i Leiden – fandt med lidt besvær en italiensk restaurant, som havde
åbent – flere spisesteder lukkede tidligt en søndag aften!
Den 29. april 2013
Morgenmad kl. 7.00 og her efter afgang mod DK med ”mor ved rattet”, da Ole kun havde
et midlertidigt kørekort gældende fra den 27. april, og dette er ikke validt i udlandet!
I øvrigt er de hollandske motorveje i meget god stand!
Vi kørte via Arnheim til Tyskland, men uden stop. Nåede problemfrit til grænsen, hvor vi
shoppede øl, vand og kerner. Hjemme ca. 20.00 efter nogle dejlige dage!
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