Forårstur til Holland 2016. 1. del
Et længe næret ønske om at se Hollands tulipanmarker, skulle opfyldes i dette forår. Ved at kikke i
forskellige busrejseselskabs kataloger fandt vi frem til for det 1. hvornår vi kunne være nogenlunde
sikre på, at tulipanerne var sprunget ud, og heller ikke visnet endnu, og for det 2. fandt vi også ud af,
at der ville være en stor blomster parade, som går fra Nordwiijk igennem forskellige byer til Haarlem.
Dette var målene, samt at vi skulle i Keukenhof blomsterpark med 7. mill. blomsterløg. Så med dette
klarlagt, samt bestilt 2 campingpladser afsatte vi knap 2 uger til turen.

D. 21. 4. 2016 kl. 9.15 kørte vi hjemmefra.
Vejret var lidt overskyet, men ok. Vi holder
ferie, fra vi kører hjemmefra, og derfor nyder
vi også at køre langs Vestkysten og over
grænsen ved Nr. Løgum. Her skal vi lige have
købt bla. gas til turen. Og mens vi holder her
kunne vi se mod nord en truende mørk himmel,
men mod syd dejlig solskin og hvide skyer, som
det ses på billedet.

Vi sejlede over Elben ved Glückstadt og
kørte af de mindre veje sydpå - veje med
alt for meget trafik og alt for mange
rundkørsler, men ok - en rolig (ingen kører
stærk- vej) og naturskøn vej.
Her er får og ”køer” ved færgelejet. 

Her er vi på vej over Elben - og det er tid til en kaffepause.

Vi overnattede vest for Oldenburg på Camping Idasee, en fin lille campingplads

Pladsen har en rigtig dejlig servicebygning. Og ellers er den, som de fleste tyske pladser, med masse af
mobilhome, som tyskerne bruger som sommerhuse, og på denne årstid masse af plads til os normader.

Næste morgen går det hurtigt mod den hollandske grænse, og så er der kaffepause - på dæmning
Afslutidijk

Afslutidijk dæmningen er 32
km. lang og 90 m. bred.
Dæmningen blev
færdigbygget i 1933. Den
adskiller Nordsøen fra den
kunstige indsø IJsselmeer.
Der er motorvej hele vejen
over dæmningen.

Hurtigt efter at vi er ovre
dæmningen, ser vi hvad vi
kom efter:

TULIPANER

Masse af kanaler kom vi også over.
Og så sjove skilte:

D. 22. 4. ankommer vi til den første reserverede plads: Camping Bakkum, hvor vi brugte ACSI kortet.
(https://www.campingbakkum.com/) . Nok den største plads vi har været på - men der er orden i
tingene. Også her er der dejlige faciliteter omkring bad og køkken. Vi bor i et område, der hedder
Dünen (klitter), og vi ville lige se, om vi kunne gå til havet den første aften; men der er nok en del over
½ km i bare klitter mellem pladsen og Nordsøen. Her skal vi være 3 nætter.
D. 23.4.
Det er i dag vi skal se det store blomsteroptog. Vi kører til Hillegom for at se det, her vil optoget
efter programmet være kl. 16.45.
Vi begynder dog dagen med at tage til Hollands største indendørs marked. Gross Bazaar i Beverwijk.
Der er mindst 25 store haller - og da vi har svært ved at forstå det hollandske sprog, er det svært at
orientere sig. Men det vi ser, er alskens ting i tøj, cover til pc, Ipad/tablet og telefoner. Et sted
sælges der udstyr til rockere o.lign. Der er bl.a elefanthuer med kun øjne fri og andre udgaver af den
hovedbeklædning samt andet udstyr til den interessegruppe. Det virker lidt som om vi er kommet
forkert i byen. Der er dog kun en enkelt bod af dette mellem alle andre boder med skindjakker o.m.a.

Vi kørte videre mod Hillegom, for at finde ud af, hvor nu det blomsteroptog skulle være. I Hillegom var
der blevet gjort klar til at optoget kommer til byen. Forskellige orkestre underholder i ventetiden, folk
samles ved caféer og der hygges i gaderne.

Efterhånden begyndte optoget
jo også, med pyntede biler,
knallerter, cykler og så de helt
store vogne, hvor der var bygget
en masse forskellige figurer

.

Tænk alle de blomster, der går til, for der var rigtig mange biler, og nok omkring 15 af de helt store
pyntede figurer. Alt er blomsterhoveder eller blomsterløg

Tulipaner, orkideer, perlehyacinter,
hyacinter og mange andre blomster er sat
sammen på flotteste vis.
Absolut et besøg værd.
Se evt. nedenstående hjemmeside:

https://www.holland.com/global/tourism/plan-your-holiday/events-in-holland/flower-parade.htm
Søndag d. 24.4.
Vi vil køre ned til stranden, Bakkum ann Zee, men hold da op, det koster 5o kr. at parkere en kort tid,
så vi vender lige om igen, og ser hvad vi ellers kan finde. Vi finder 4 geocache .
Derefter kører vi lidt rundt i området - er inde for at
som om vi kan komme ind i Castricum kirke, det er
desværre ikke er muligt. Nøjes med en tur rundt på
kirkegården, hvilket også er ret interessant.
Fandt bla. en gravsten, som vi formoder tilhører en
tulipan-bonde.

Fandt en smuk, smuk mark med perlehyacinter. Sikke et farve-orgie.

Vi kører lidt rundt og ender ude ved Egmond ann Zee. Hold da op et liebhaverkvarter med flotte huse
og masse af hoteller. En promenade langs kysten og nede på kysten en lille café, hvor vi sad i læ og nød
solen, vandet og en varm cacao, samt et glas øl. Det var ikke dårligt.

Mandag d. 25.4.
I dag skal vi videre, men jeg fik en morgencykletur ned til stranden - der er ingen parkeringsafgift her
om morgenen - og fandt en vestkyst strand fuldstændig bygget til med caféer, udskænkninger og
spisesteder, samt jeg ved ikke hvor mange meter små omklædningshytter el. endagssommerhuse el.
lign.
Det er vist godt, at vi ikke må bygge for tæt på stranden i DK.. Her kommer lige et par billeder, der
viser dette.

Dette var 1. del af turen.
Og deltagerne på turen er Herdis og Mogens Holm. Har du kommentar eller spørgsmål er du velkommen
til at skrive på: hholm7480@gmail.com

Forårstur til Holland 2016 - del 2.
Mandag d. 25.4.
Efter morgenmaden pakkede vi sammen for at køre 38 km. sydpå til Vogelenzang camping i nærheden
af Hillegom.
Men - ØV- ØV - jeg drejede for snert på vej ud fra pladsen i Bakkum og rev et hjørne af
campingvognen. - Så er det vist, man skal bruge PYT-knappen. Vi kunne køre videre uden særlige
problemer, så bare videre..
På vejen til Hillegom skal vi under kanalen, som fører fra Nordsøen og ind til Amsterdam, men der er
en spærring et eller andet sted, og det kan ”Tom-tom” ikke finde ud af. Heldigvis drejer vi tilfældigt
af mod højre et sted, - kommer laaaangt ud i industriområdet, hvor vi får vendt og set lidt på kortet. Der går en færge ikke langt fra hvor vi holder, skal vi mon prøve den i stedet for at komme langt ind i
bytrafikken igen? - Ja det gør vi - heldigvis - vi skal sejler de 350 m. over kanalen. Og det koster - ja,
vi troede det var løgn, men det koster 1, 25 Eu (men han fik 2 eu), altså for en 10’er kunne vi sejle over
i stedet for at køre ind til byen igen 

Så langt for 10 kr…..
med bil og campingvogn

T

Vi kommer godt frem til Camping Vogelenzang - i regnvejr - men skidt. Vi venter nu på Inger og Eigil,
som regner med at være her ca. kl. 17.30, så vi skal have aftensmad klar. Inger og Eigil kommer i deres
autocamper, og vi nyder at campere sammen med dem.
Vi har en rolig aften med hygge, god mad og et par spil partners.

Tirsdag d. 26.4
I nat har det blæst helt vild. Og vi står op til en dag, der ikke til det helt store, da det regner og
hagler ALT for meget. Formiddagen går med snak og spil. Efter frokost står det på lidt indkøb, og
derefter var det tid til lidt tur ud i det blå, rundt om de mange kanaler og flotte tulipanmarker. Det er
blevet opholdsvejr igen.

Vi ser masse af tulipanmarker -

japanske kirsebær stod i fuld flor.

Inger og jeg tog en lille
cykletur i området omkring
campingpladsen. Pladsen
ligger lige midt mellem en
masse tulipanmarker - et
skønne sted er det..

Da det er tulipan-løgene,
der sælges, skal hovederne
kappes af de skønne
tulipaner - det gør helt ondt
at se….

Her er hovederne klippet af
og ligger mellem rækkerne

På vores cykletur så vi også
en masse spændende fugle:

Ægyptisk nilgæs

Rugende blishøne

Fiskehejre

Onsdag d. 27.4 - Besøg i Amsterdam.
Turen går til Amsterdam med tog fra Hillegom. Vi cykler til stationen (2,7 km), sætter os i toget og
havner lige midt i Amsterdam. Dejligt nemt. 3o min til 12 EU pr.per, og det var da pengene værd.
Da vi står på stationen i Hillegom, kommer der en flink hollandsk dame hen til os og spørger om vi skal
rejse til Amsterdam og forklarer os, hvordan vi nemmest gør med togskifte m.m. Hun fortæller os lidt
om byen i dag, og hvad der sker derinde.
Oplevelsen blev helt anderledes end vi havde regnet med. Det er ”Kings day” - orange dag. Kongens
fødselsdag bliver fejret.
Et festorigier i orange - alle bar noget orange - helt vildt specielt. Og hele bycentrum er lukket ned for
trafik - intet trafik. Sporvogne, taxi og alt trafik er lukket og boder stillet op, og det VRIMLER med
folk. Der er rigtig mange både på i kanalerne, mange af dem mindre både, hvor unge mennesker bare
står helt tæt og drikker og synger og hygger sig.
Vi begyndte dagen med en lille rundfart i kanalerne, hvilket også udløste, at vi fik uddelt en orange
krone hver , så kunne vi også være med i festlighederne. Og så travede vi ellers rundt i hele centrum.
Alt, hvad vi troede vi kunne komme ind og se var lukket. ALT var lukket, kirker, museer, butikker m.m..
Kun restauranter og boderne var åbne. Et helt speciel stemning fik vi med; men Anna Franks hus og
forskellige kirker blev det ikke
til. Heller ikke Beginshof var
åben. Så i dag så vi én
Amsterdam og næste gang vil vi
nok se et helt andet
Amsterdam. Men rigtig sjovt var
det.

Alle på
havnerundfarten
blev udstyret med
orange ”kroner”

Her er der 9 broer på stribe.

Masse af
husbåde lå i
kanalerne.

Skønne gamle huse langs kanalerne

Her går vi ALL IN i orange….

Der var masse af boder, her ostebod…

På vej hjem i toget - lidt kongelig har man da lov at
være, ikke??

Torsdag d. 28.4:
I dag har besluttet at i eftermiddag vil vi tage ind til Keukenhof blomsterpark. Vi håber at vejret
bliver rigtig fin. Yr.no siger at kl. 13.59 er regnvejret og torden ovre, så vi kører afsted til det
tidspunkt. Og rigtig, vi havde det fineste vejr. Og parken er helt igennem en oplevelse. Alle mulige
løgblomster er sat i skønne farverrige opsætninger rundt i hele den store park. Helt sikkert ikke
tilfældigt, men udsøgt i farvesammensætninger og former.
I forskellige drivhuse var der udstilling. En af dem var med Inkaliljer, en anden med store liljer og i
sammen drivhus var der små boder. En drivhus var fyldt - ja overfyldt med orkidéer, det var
fantastiske syn alle vegne. Vi brugte 4½ time inde i parken i dejlig solskin (men ikke for varmt). Et sted
kunne man kikke ud over tulipanmarker i alle farver, jamen det var et ubeskrivelig oplevelse. Billeder vil
vise resten:

Ved enden af parken, var der udsigt til en tulipanmark, og her nød vi en kop kaffe, - dejligt.

Fredag 29.4.:
Efter en kop formiddagskaffe kl. 9 kørte Inger og Eigil hjem efter 3 hyggelige dage. Vi havde bestemt,
at vi gerne ville prøve at komme til Alkmaar til ostemarkedet. Igen meget regn fra morgenen af; men kl.
11 da vi steg ud af bilen, var det tørvejr.
Ostemarkedet på torvet ved det gamle rådhus i Alkmaar er også en slags museum. Men stadig handles
ostene på markedet her, hvor der er hvide mænd, der løber rundt 2 og 2 og flytter ostene. Ostene er
måske 5 kg. store runde ost. Disse bliver solgt til købmænd, hvorefter ostene bæres ind til kæmpe
vægte. Ostene vejes med gamle lodder . Herefter bæres de ud til ventende specialtrillebører, hvor 1-2
mænd skubber dem ud til de ventende lastbiler. Ostene er de store runde oste, som er helt hermetisk
lukket med et tykt parafinlag, så selv om de triller en tur på gaden, sker der ikke noget med det.
Undervejs var vi inde på en lille café både for at finde toilet og for at få varmen lidt. Vi fik en
oplevelse af en kop special kaffe. Uhm

Så er Inger og Eigil på vej hjemad efter
nogle hyggelige dage sammen med dem.

Ved ikke lige, hvad de har gang i,- sorterer
måske tulipan-løgene??

På denne mark er man ved at plante
nye tulipanløg

Så er vi kommet til ostemarked i Alkmaar:

Ups - den smuttede vist i 

Klar til at veje ostene - eller
også er de blevet vejet..

Uh, det var en god kop kaffe,
vi var kolde, og det gjorde godt.

Lørdag:
Sov længe, cyklede til Den Zilk - langs blomstermarker og en stor kanal om formiddagen. Om
eftermiddagen kørte vi en tur igen i området og besøgte Noordwiik. En turist-hotelby, hvor de store
hoteller ligger lige ud til kysten, som igen her er tæt bebygget af caféer m.m.
Inden vi kom til Noordwiik forsøgte vi også at komme til kysten et andet sted, men der er ingen
parkere i nærheden af kysten, uden at det koster dyrt. Så vi valgte at går en tur i de enorme
klitområder (duin). Og her fandt vi en også en geocache.

Sikke skønne farver, igen ligger
alle de afskårne
blomsterhoveder i mellem
rækkerne

Sikke et flot træk, der kom forbi.

På vores cykletur besøgte vi den katolske kirke i De Zilk.

Og der er flere tulipanmarker..

Og der er mange skønne cykelstil langs kanalerne.

Klitterne ved Noordwijk

Hoteller og boliger i
Noordwijk ann see

Kysten ved Noordwijk ann see.

Søndag d. 1. 5.
Flyttedag - vi kører mod øst og øst for Apeldorn slår os ned på camping Jung Amelte i byen Gorrsel. Vi
flytter hertil, fordi vi mandag vil ind og se parken ved Het Loo, som er den kongelige sommerresidens;
men finder ud af at MANDAG er parken lukket . Ærgeligt - så planerne må ændres. Men vi nyder
Gorrsel.

Fra byen Gorrsel flotte blomstrende træer..

Camping Jung Amelte..

beliggende i et dejligt park område,

hvor der også lige blev fundet et par geocache.

Mandag d. 2. 5.
Når vi så ikke kunne komme ind i parken ved Het Loo på en mandag, slappede vi af, og fik set lidt af
området ved floden IJssel og byen Deventer.
Vi

cyklede

til

fjorden

IJssel.

Undervejs mødte vi dette mindested
for nogle canadiske flyvere. En lokal
mand

kom

cyklende

og

vandede

blomsterne og passede stedet.

En cykel- og personfærge over IJssel.

Kirken i Deventer i aften belysning.
Og det var det sidste fra denne tur. Vi kom godt hjem tirsdag d. 3. 5 efter en skøn tur til Holland.
Spørgsmål og kommentar er velkomne på mail: hholm7480@gmail.com
Tak for at du læste med.

M.v.h. Mogens og Herdis Holm.

