Skog, virke & vatten
i tulpanlandet
Följ med SCA Skog och Skogsresor till Holland, 5-10 april 2016
Resan sker i samarbete med Skogsresor.

www.scaskog.com

Vi vill ha dig med!
Nu har du som är skogsägare chansen att får göra en annorlunda resa
till Holland med fokus på skog, virke och vatten – och naturligtvis tulpaner.
Nederländerna har länge varit ett av Sveriges viktigaste exportländer för skogsprodukter, efter England
och Tyskland. Nu åker vi hit för att se och lära oss mer om var våra träd från skogarna i Sverige tar
vägen och vad vårt virke används till.
Vi börjar i Amsterdam, åker vidare till Rotterdam, som är Europas största hamnstad, gör en båtresa,
besöker väderkvarnar och sågverk. Givetvis drar vi till skogs och besöker en tulpanodling.
Resan leds av våra mycket kunniga guider Hans Högberg och Jan Hedberg från Skogsresor.

Reseprogram
Dag 1: Tisdag 5 april
Samling och avresa från Arlanda till Amsterdam där vår
buss och lokala guide väntar. Vi åker till Zaanse Schans
för att få en känsla för några av Hollands många kännetecken så som väderkvarnar, vädersågverk, träskotillverkning, ostproduktion samt havs- och sjösänkning.
Vi övernattar i Rotterdam med gemensam middag där
du får allmän information om Holland.

Dag 2: Onsdag 6 april
Vi besöker Rotterdam, som har Europas största hamn,
och SCA Logistics terminal. Här får vi se hur svenska
skogsprodukter lastas om och hanteras under guidning
av SCA och vår lokala SCA-representant Bart Hovens.
Vi tar del av fakta och aktiviteter genom en båtresa med
lunch genom den över fyra mil långa hamnen. Längst ut
mot Atlanten finns en högteknologisk hamnbyggnation
som nyligen erövrats från havet. Vi besöker även Rotterdams centralstation för att se ett bra exempel på publik

byggnad med mycket trä. Efter besöket får du tid för egna
strövtåg och middag på egen hand.

Dag 3: Torsdag 7 april
Vi börjar dagen med ett världsarv. De 19 väderkvarnarna
i Kinderdijk byggdes runt 1740 som en del av ett större
vattenförvaltningssystem som skulle förhindra översvämningar. Numera är de upptagna på UNESCOs världsarvslista och står som symbol för den holländska vattenförvaltningen. Här finns även moderna pumpar i form av skruvar
som ingår i det ständiga system av vattenreglering som
krävs för att upprätthålla detta konstgjorda landskap.
Därefter går färden vidare till Baarle-Nassau/Hertog för
lunch. På eftermiddagen blir det strövtåg i staden för att
uppleva små enklaver och äganderätten till mark på ett
unikt sätt. Gränsen mellan Nederländerna och Belgien går
om vart annat och man bor i det land där man har ytterdörren. Om man inte ser upp kan man bli ett gränsfall!
Övernattning i trakterna av Eindhoven-Helmond och
middag på egen hand.

Dag 4: Fredag 8 april
I dag är det skogsbruk på programmet. Vi börjar dagen
med ett besök på ett sågverk med vidareförädling av
svenskt virke från flera svenska skogsföretag. Därefter
besöker vi två skogsägare för att få lära oss mer om de
villkor som gäller för att äga skog i landet. Vad är skog
och skogsägande för holländarna?
Övernattning i trakterna av Doorn med gemensam
middag och utbyte skogsägare emellan. Under dagen medverkar personal från skogsfakulteten på universitetet i
Wageningen.

finns även en rekonstruktion i full skala av ett gammalt
havsskepp från holländarnas storhetstid som världsnation.
På eftermiddagen kommer vi in till Amsterdam och gör
en guidad tur. På kvällen blir det en gemensam båttur med
middag på kanalerna. Övernattning i Amsterdam.

Dag 5: Lördag 9 april

Dag 6: Söndag 10 april

Resan går norrut mot de stora landsänkningsområdena.
Vi kör ut på den största av ”poldrarna”. En polder är ett
markområde som erhållits genom invallning och torrläggning. Här tittar vi på ett skogsområde som växer på gammal
havsbotten som blivit till insjöbotten. Vi gör ett besök på
”Nieuw Land” – muséet som berättar om invallningar,
pumpningar, landsänkningsprojekten, jordbruk m m. Här

I dag är det blommor och trädgård på programmet.
Blomsterprakten i tulpanodlingarna är enorm. Blomparken
Keukenhof etablerades 1949 och här blommar varje år över
sju miljoner lökar. Det finns hela 800 variationer av tulpaner
och markvärdet i området är över en miljon kronor per
hektar! Vi njuter av blomsterprakten, träden och kulturen
i parken! Hemresa med flyg från Amsterdam på kvällen.

Fakta om resan
Pris: 12 850 kronor vid 35 deltagare. Enkelrumstillägg
tillkommer med 1 950 kronor.
Det kommer att samordnas transport från Sundsvall till
Arlanda måndag den 4 april med övernattning respektive
hemresan på söndag den 10 april. Kostnad för detta
tillkommer på priset.
Reservation för ändringar i reseprogrammet enligt allmänna
resevillkor samt för kostnadsändringar pga valutakurser
och antal deltagare.
Frågor om resan besvaras av Jan Hedberg, Skogsresor,
tel 070-671 72 22.
Anmälan:
Hämta din anmälningsblankett på www.skogsresor.se
eller beställ den via Jan Hedberg, tel 070-671 72 22 eller
jan@skogsresor.se alternativt anna@skogsresor.se
Sista anmälningsdatum är 25 januari 2016.
Skicka din anmälan till:
Skogsresor
Kampåkern 100
864 92 Matfors

I grundpriset ingår
• Reguljärflyg tur och retur Arlanda-Amsterdam med SAS
• Flygskatter (obs! kan ändras)
• Transfer vid ankomst och avresa
• Inkvartering i dubbelrum på hotell med god standard
• Rundresa med buss enligt program
• Båttur vid världsarv samt på kanalerna i Amsterdam
• Inträdesavgifter enligt program
• Reseledning av två svensktalande guider
• Översättning från engelska till svenska vid studiebesök
• Studiebesök med lokala guider enligt program
• Företagsbesök enligt program
• Frukost 5 dagar, onsdag-söndag
• 4 luncher
• 3 middagar
• Kompendium och skogligt studiematerial

I priset ingår inte
• Avbeställningsskydd
• Reseförsäkring (se din egen hemförsäkring)
• Måltider som inte är med i programmet
• Dricks till chaufför och lokala guider på museer, besök.
Totalt ca 25 euro/person som samlas in.
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Antalet platser är begränsat och det krävs minst 30 deltagare för att resan ska genomföras.

