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Erasmus szakmai gyakorlati beszámoló 
 
Szakmai gyakorlatomat Koppert Cress-en töltöttem. A cég Hollandiában található Westland 
térségben pontos cím: 2681 MB Monster, De Poel 1.). A cég mikrozöldségek termesztésével 
foglalkozik, amelyeket chéfeknek adnak el világszerte. 
 
2010. április 5-én érkeztem Amszterdamba repülőgéppel. A főnököm asszisztense jött ki 
értem a reptérre, így könnyen odataláltam a szállásomra. Hollandiába legkönnyebben 
repülőgéppel lehet utazni, Amszterdamba a KLM és a Malév járataival lehet eljutni, érdemes 
Malévval utazni, mert 3 kg-mal több poggyászt lehet feladni és a túlsúly kg-onként is fele 
annyiba kerül, mint a KLM-nél. Fapados járat Eindhovenbe érkezik wizz air). A fapadosok 
általában olcsóbbak, de sok késésre kell számítani és Eindhoven elég messze van Westland 
térségtől. Ha Amszterdamból utazunk Monsterbe vonattal és busszal az harmad annyiba kerül, 
mintha Eindhovenből tennénk ezt. 
 
A szálláskeresésben a cég segített nekem, a cégtől 5-10 percnyi biciklizésre laktam a 
szomszédos kisvárosban Naaldwijkban. Egy student house-ban volt a szállás, 4-en laktunk 
együtt egy házban. A lakótársaim két brazil lány és egy koreai fiú volt. A brazil lányokkal 
gyorsan összebarátkoztunk velük a későbbiekben sok közös programot is szerveztünk. A 
koreai fiúval sajnos nem igazán barátkozott velünk. Az egyik brazil lány hazautazása után egy 
orosz lány költözött a házba, akivel nem tudtunk kommunikálni, mert nem beszélt angolul. A 
student housenak az volt az egyetlen hátránya, hogy nem mindig volt olyan tiszta, mint az 
itthoni lakásom. 
 
A kisváros, ahol laktunk Westland térség egyik legnagyobb városa. A városban sok 
programot szoktak szervezni hétvégente. A bevásárlás sem volt soha probléma, két nagy 
szupermarket van, a nevük C1000 és Albert heijn. Más jellegű boltot is meg lehet 
természetesen találni a centrumban. 
 
A cégnél minden nap 6tól 2-ig dolgoztam, így csak hétvégente volt időm kirándulni. A 
környékbeli városokat jártam be hétről hétre, volt, ahol többször is megfordultam, mint 
például Hága, Amszterdam és Rotterdam. 
 
Amszterdam:  
Hágából vonat visz közvetlenül Amszterdam centraal stationig. Az oda vissza jegy 20 euro. 
Mint minden főváros állandóan forgalmas, tele van turistával, személy szerint nekem sokkal 
jobban tetszettek a kisvárosok. Érdemes a városba korán érkezni, mert a múzeumoknál így 
elkerülhető a hosszú sorbaállás. A pályaudvartól a Damrakon lehet eljutni a Dam térre. 
Közben érdemes megnézni a hollandok egykori tőzsdéjét a Beurs van Berlaget is. A 
Damrakon lehetőség van hajós városnézésre is befizetni és vízről megcsodálni a várost. A 
Dam téren található a Madame Toussauds múzeum a belépőjegy ára 21 euro. Itt bárki 
pózolhat Victoria és David Beckhammel, Barack Obamaval, Diana hercegnővel és a holland 
királyi családdal. A téren áll még a Nieuwe Kerk, Nemzeti emlékmű és a királyi palota. A 
tértől 15 percnyi sétára lehet felfedezni az Anna Frank házat a Westerkerk mellett. A ház egy 
zsidó család búvóhelyét szolgálta a nácik ellen. A Dam tértől villamossal közelíthető meg 
leggyorsabban a Museummplein. Itt található az egyik I Amsterdam logó a Rijskmuseum 
Rembrandt Éjjeli őrjárat című festményével és a Van Gogh múzeum is. A Heineken múzeum 
innen 10 perc sétára található, ahol a sörfőzés rejtelmeibe avatnak be bennünket kóstolással 
egybekötve. A múzeumba a belépés 15 euro. 
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Hága: 
Naaldwijkból leggyorsabban eljutni a centraal stationig, 86 busszal Den Haag Leyenburg 
majd 4-es 6-os villamossal centraal stationig utazni. Itt található a parlament és a legtöbb 
minisztérium is. Hágában él a királyi család is. A Binnenhofban található a Ridderzad és 
innen pár perc sétára a Haags Historisch múzeum. Nehéz rábukkanni a bevásárló negyedben 
található a 16. századi palota a Palace Noordeinde. Érdemes ellátogatni a város szélén 
található Madurodamba, amely egy holland város kicsinyített mása. 
 
Haarlem: 
Hága centraal stationról vonattal közelíthető meg. A jegy ára oda-vissza 15 euro. 
Érdemes a Bakmessergrachton megközelíteni a központot. Hollandia legrégebbi múzeumához 
a Teylers Museumhoz érünk ki, amely a Spaarne folyó mentén található. Pieter Teyler a 
tehetős selyemkereskedő műkincseit nézhetjük végig, az ovális csarnok egy jellegzetessége a 
háznak. Inann pár percre található a Grote Markt (Fő tér), és itt áll a Grote Kerk is. A tér most 
is úgy fest, mint régen, tele árusokkal és nézelődő emberekkel. Kicsit kijjebb található 
Haarlem másik nevezetes múzeuma a Frans Hals museum, itt a korabeli bútorok és a 
mindennel felszerelt babaház volt felejthetetlen látvány számomra.  
 
Utrecht:  
Szintén Den Haag centraal stationról vonattal megközelíthető. A jegy ára oda-vissza 20 euro. 
A város legrégibb csatornája az Oudegracht mentén fedeztem fel a Domkerket és a 
Domtorent. A Domtoren egy égbetörő torony a 465 lépcsőn felmászva az egész várost 
beláttam. A toronyba idegenvezetéssel lehet feljutni a jegyeket a látogatóközpontban, lehet 
megvenni a téren. A séta alkalmával az is kiderült, hogy a torony és a templom hátsó szárnya 
közti részt egy hurrikán elsodorta, romjait több évtized után takarították el és helyén teret 
hoztak létre. A tértől pár percre található a Pieterskerk. A templomban található Bernold 
püspök sírja. A templom melletti kis utcában lehet rátalálni a De Krakelingre egy szokatlan 
épületre melynek kopogtatója perec alakú. Ezen utcán kisétálva juthatunk el a Janskerkhez, a 
mellette lévő téren hatalmas virágvásár van. A Domkerktől másik irányba sétálva a 
Catharijnekerkhez lehet eljutni, a templom szomszédságában Pazar múzeum található. Innen 
balra fordulva egy utca végén található a Bruntenhof ahol fehérre meszelt szegényházak 
állnak. 
 
Alkmaar:  
Den Haag centraal stationról Haarlemig, majd Alkmaarig kell utazni vonattal. A jegy ára oda-
vissza 24 euro. 
Alkmaar nevezetessége a sejtpiac. A Grote Kerktől elindulva a bevásárló utcán lehet eljutni a 
Kaasmuseumhoz. A múzeumba a sajtkészítésbe nyerhetünk betekintést. Inenn pár perc sétára 
található a Biermuseum ahol a régi sörfőzés eszközeivel és folyamatával ismerkedhetünk 
meg. A múzeum egy régi sörgyárépületben lett felállítva.   
 
Keukenhof, Lisse: 
Den Haag centraal stationtól vonattal Leiden centraalig kell utazni majd a 
látogatóközpontban, lehet megvenni a buszjeggyel kombinált belépőjegyet Keukenhofba. 
Leidenből külön buszok visznek, ide is érdemes korán érkezni. Itt az összes tulipán-, jácint- és 
nárciszfajta megcsodálható. A parkba érdemes egész napos élelemmel érkezni, a kis 
ligetekben élvezetes pikniket lehet tartani. A parkot áprilistól május közepéig lehet látogatni. 
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Delft: 
Naaldwijkból 128 as busszal lehet megközeliteni a centraal stationt. 
Delft tipikus holland kisváros.túl sok látnivaló nincs a Fő téren és a nagytemplomon kívül. A 
nagytemplom tornyába 3 euroért fel lehet sétálni, több szinten lehet megtekinteni a várost 
mivel a felfelé vezető úton több teraszra is ki lehet sétálni. Delft belvárosát érdemes jól 
bejárni, nagyon hangulatos és a kirakodóvásárban néha egy két régi erekjét is meg lehet 
csodálni. 
 
Rotterdam: 
Naaldwijkból 86-os busszal Schiedam centrumig majd innen másik busszal Rotterdam 
centraal stationig kell utazni. 
Rotterdam kikötőjéről híres, ezt érdemes először megnézni. A város a II. világháborúban 
szinte teljesen megsemmisült majd teljesen újjáépítették, az egyetlen épen maradt épület a 
Grote Kerk. A Het Parkban az Euromast kilátóba érdemes felmenni. A kilátó 185 méter 
magas és a 100. méternél van egy terasz. Feljebb kisebb kabinnal lehet eljutni az árbóc 
csúcsáig.  
Második alkalommal, barátaimmal az állatkertet látogattuk meg. 
  
Királynő napja, éjszakája: 
Április 30. a királynő Beatrix születésnapja. Április 29-én este minden nagyvárosban ingyenes 
koncertek vannak. Mi a Queen’s dayt Amszterdamban töltöttük, ahol az utcán ment az 
ünneplés. Érdemes nagyobb városban tölteni ezt a napot, de még a legkisebb városokban is 
nagy ünnepséget rendeznek a királynő tiszteletére. 
 
Hétvége a tengerparton, szórakozás: 
Júliusban minden hétvégén nagyon jó idő volt. Barátaimmal a szombatokat és vasárnapokat a 
tengerparton töltöttük Monsterben. A házunktól 15 percnyi biciklizésre volt a tengerpart. A 
parton folyamatosan mentek a bulik napközben és estefelé is. 
Mi Hoek van Holland-ba jártunk szombatonként bulizni, általában este busszal mentünk és 
hajnalban taxival mentünk haza. 
 
A szakmai gyakorlatom alatt sok barátot sikerült szereznem, nagyrészt ezt annak 
köszönhetem, hogy nagyon sok gyakornok választja magának Hollandiát és mindenki a mi 
szállásunkhoz hasonlóan student house-ban lakik mindenki nyitott az új kapcsolatokra. 
Nagyon élveztem a gyakorlatot, a fogadóhelyemen nagyon sokat tanultam, mindenki kedves 
és segítőkész volt, mindenkinek csak ajánlani tudom. 


