
Blomstermarker i alle 
regnbuens farger.
Vindmøller, tresko, 
tulipaner, kanaler og 
oster er det man ofte 
forbinder med 
Holland. 
Men Holland er så 
mye mer.

Bli med Europabussen og 
to blomstereksperter,
Tone og Leif Stjernholm
Bryn, fra Bryns Blomster. 
på en litt annerledes 7 
dagers tur til Holland.

23. - 29. april



«Gud skapte verden, men hollenderne skapte Holland»
Dette er et ordtak man ofte hører. Dikebygging og inndemming av 

store vannområder har gitt Holland hardt tiltrengte nye 
landområder til landbruk, gartneridrift og utbygging av byene. 
Omkring 30% av landets areal ligger under havets overflate. 
Generasjoners kamp mot havet har gjort at også de lavere 

liggende arealer nå er rimelig godt beskyttet mot oversvømmelser. 
Ved hjelp av et sinnrikt system av kanaler og pumpeanlegg, heves 

vannet opp i høyereliggende kanaler og til slutt opp i de store 
elvene fra Sentral Europa, som munner ut i havet.



Den Nederlandske kunst og arkitektur vitner om landets storhetstid.
Driftige kjøpmenn dro ut og kom hjem med nye ideer og ukjente varer som raskt 
ble kjent og satt pris på i store deler av Europa. Aktivitetene brakte store verdier 
til landet. Det førte til at Holland opprettet flere oversjøiske kolonier f.eks. 
Indonesia. Innvandrerne fra de tidligere kolonier har med sin kultur satt sitt 
tydelige preg på landet. Med rikdommen kom mange kunstarter til Nederland bl.a. 
malerkunsten med Flamske og utenlandske kunstnere som Frans Hals, Rembrandt 
og Van Gogh.
Delft ble og er fremdeles senter for det kjente Delft Porselen. 
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