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Sint - Fiacre bezoekt Britse tuinen in Kent en de Midlands 

Aan de vooravond van de 130ste verjaardag van de Koninklijke Hofbouwmaatschappij 

Sint-Fiacre bezocht deze beroepsvereniging tussen 21 en 24 juli 2018 een aantal 

belangrijke Britse tuinen. Daarbij werden ook enkele typische dorpen en steden zoals 

Rye, Stratford upon Avon, Cambridge en Chipping Campden bezocht. Tuingids was de 

Engelandkenner Lut Defraeye.   

An English love affaire 

Engelsen hebben iets met tuinen. Reeds eeuwen zijn ze bekend voor hun tuin- en plantenkennis en 

grote liefde voor tuinaanleg en -beheer. Heel wat tuinstromingen kennen hun ontstaan in Groot-

Brittannië of werden er op een eigenzinnige wijze vorm gegeven. Ook vormsnoei is typisch Engels. 

 

De Engelse landschapstijl kent in U.K. zijn oorsprong en was een reactie op de formele vormgeving 

van tuinen en parken op het Europese vasteland. De landschapsstijl  was een tuinbrexit avant la 

lettre. Internationaal werden heel veel landschapstuinen aangelegd. Ook de drang naar ecologie en 

natuurbeleving in de tuinen kent in U.K. een degelijke basis met de tuinfilosofieën van ecologische 

grondleggers zoals William Robinson. Hij was hovenier en groenauteur en publiceerde baanbrekende 

werken zoals The wild garden (1870) en het The English flower garden (1889) als reactie op de 

formele Victoriaanse tuinen waarin men exotische planten gebruikte. Met Robinson werd de basis 

gelegd van de Engelse cottagatuin die een naturalistisch plantengebruik nastreefde met groepen 
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vaste planten in mixed borders met bollen, knollen, heesters en doorlevende planten. Hij 

respecteerde de ecologische habitat van plantengemeenschappen. Op het vlak van de 

natuurwetenschappen en botanica was U.K. evenzeer toonaangevend. Bekend zijn vader en zoon 

John Tradescant die in de 17de eeuw planten, afkomstig van de V.S., Afrika, Rusland, introduceerden 

in Groot-Brittannië. De familie Tradescant adviseerde veel tuineigenaars in U.K. omtrent tuinaanleg 

en plantengebruik. Ook  de Britse botanist  John Hill was een voorloper op natuurwetenschapper Carl 

Linnaeus. Met zijn boekwerk The British herbal (1756), een inventaris van kruiden, bomen en 

heesters, gaf J. Hill een overzicht van de toen bekende en gebruikte planten in U.K. Iedereen kent 

ook de botanist Charles Darwin met zijn On the origin of species (1859).                                                      

In een dergelijke sfeer ontwikkelde de liefde voor de Engelse tuinen.  Ook Engelse tuinontwerpers 

zoals Gertrude Jekyll , Edwin Lutyens en Russel Page hebben in de 19de en 20ste eeuw hun stempel 

gedrukt op het internationale tuinforum. Organisaties zoals de National Trust en de National trust of 

Scotland en de National Garden Scheme conserveren, beheren en promoten vandaag honderden 

historische en waardevolle tuinen en landschappen in Groot-Brittannië en stellen dit groene erfgoed 

open voor het grote publiek. Een tuinbezoek is afhankelijk van seizoen en weersomstandigheden. 

Onze bezoeken situeerden zich in juli, na de bloei van vele vaste planten en rozen. Daardoor nu niet 

het topmoment. Daarbij kwam dan ook de extreme droogte, hoewel bepaalde tuineigenaren creatief 

waren bij het begieten van hun tuinen.  

Great Dixter of een icoon in de Tuin van Engeland 

Op doorreis naar de Midlands werd een bezoek gebracht aan de bekende tuin van Great Dixter in 

Kent, de zogenaamde Tuin van Engeland. De site van Great Dixter gelegen in Northiam, is een icoon    
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in de internationale tuinkunstgeschiedenis. Rond een eeuwenoud landhuis in vakwerk werd vanaf 

1910 door Edwin Lutyens een typische cottagetuin ontworpen. Hier leefde en werkte de 

tuinarchitect en -auteur Christopher Loyd (1921-2006), één van de invloedrijkste tuinontwerpers van 

de laatste decennia. In de tuin zien we de Long border die geheel het jaar door groeit en bloeit. We 

zien er ook de Sunken garden, de Peacock garden, bloemenweiden, topiary,….. In alle tuinonderdelen 

is er gewerkt met doordachte plantenschema’s die heden een moderne, naturalistische en creatieve 

indruk nalaten. Ook het gebruik van diverse plantensoorten in potten geeft een meerwaarde aan de 

tuin. 

Het tuinbeheer in Great Dixter was altijd wilder dan in tuinen zoals Sissinghurst. We stelden nu vast 

dat de plantenschema’s niet altijd beheerst overkwamen en ook de hagen en topiaire sculpturen  

waren soms minder zorgzaam onderhouden. Soms was de overvloed aan planten ten nadele van de 

tuinbeleving en het tuinontwerp. Dit lag aan het seizoen en de droogte, waarbij al veel bloemen over 

hun top heen waren. Vooruitstrevend voor Great Dixter is evenwel het zoeken naar biodiversiteit en 

het experimenteren met bloemenweiden. Tuinontwerper en eigenaar van Great Dixter, Christopher 

Loyd, experimenteerde meer dan 40 jaar met bloemenweiden en prairietuinen, beschreven in zijn 

boek Meadows at Great Dixter and beyond (2004). 

Spetchley garden of een plantsman’s paradise 

Dit historisch landgoed is gelegen te midden van de Cotswolds in Worcestershire. We zien er vista’s 

op het typische landschap. Het historisch park met diverse Victoriaanse tuinkamers is reeds meer  
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dan 400 jaar eigendom van de familie Berkeley en bevat een enorme collectie zeldzame vaste 

planten, heesters en bomen afkomstig van alle hoeken van de wereld. De tuinen hebben een 

oppervlakte van circa 12 ha. Je vindt er geen gemanipuleerde borders en zelfs hier en daar zijn de 

borders  wat overgroeid. Dit alles zorgt voor een unieke natuurlijke magie. De eigenaars zijn trots op 

een buitengewone collectie pioenen die in juni bloeien. We zien in de tuinen talrijke borders met 

vaste planten, fonteinen, ommuurde tuinen, borders met eenjarigen, rozen, prachtige bomen, 

waterpartijen, …  Naast een landhuis bevat het park enkele typische elementen zoals hertenweiden, 

landschappelijke vijvers, een familiekerkje, stallingen en dienstgebouwen, tuinbeelden en 

schaduwrijke priëlen. Imposant zijn de grote Himalaya ceders (Cedrus deodara) aan het landhuis. 

Kiftsgate Court Garden of de Cotwolds op zijn best  

Kiftsgate Court Garden is gelegen in het charmant dorpje Chipping Campden  en werd ontwikkeld 

door het echtpaar Muir. Het gebouwencomplex dateert van 1887-1891. Je vindt er een speciale 

rozentuin met eigen Heather Muir creaties. Deze siertuin bevat ook veel speciale heestersoorten en 

het plantschema is sterk beïnvloed door de Engelse tuinier en ecologisch groenauteur William 

Robinson.  Door de hoge en zonnige ligging van de tuin zien we hier speciale mediterrane 

plantengroei, deels in een beboste omgeving. De tuin bevat ook moderne toevoegingen die 

harmonisch passen in het geheel. De niveauverschillen in de tuin zijn zeer groot waardoor de tuin 

avontuurlijk is om te beleven. De tuin bevat twee delen, een formeler deel rond de woning en een 

wildere aanleg in terrashelling met bosallure.   
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Kiftsgate Court Gardens bevindt zich in de landschappelijk waardevolle landstreek van de Cotswolds 

op een paar honderd meter van de overbekende Hidcote Manor Gardens. Kiftgate Court Gardens 

werden gerealiseerd door drie generaties vrouwelijke tuinliefhebbers binnen dezelfde familie.  
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De tuinaanleg werd opgestart door Heather Muir vanaf 1917, opgevolgd door Diany Binny in 1950 en 

vanaf 1980 door Anne Chambers en haar man, de huidige eigenaars. Er is geen twijfel over dat 

mevrouw Muir geholpen en geïnspireerd werd door haar  levenslange vriend, buurman en  

tuinarchitect major Lawrence Johnston van Hidcote Manor. Kiftgate Court Gardens en Hidcote 

Manor zijn type voorbeelden van de Arts and craft beweging met respect voor tuinbouwtraditie en 

vakmanschap. In Kiftsgate Court Garden kan je  genieten van de volgende tuinen: de vierkanten 

terrasborders rond het manorgebouw, de grote mixed-border met allerlei bloemen in elk seizoen, de 

witte tuin, een witte verzonken tuin, een rozentuin met de Kiftsgaterozen, de nieuwe watertuin, de 

gele mixed-border, het zomerhuis en de laag gelegen watertuin. In de jaren 1960 werd hier een 

maanvormige zwemvijver gebouwd te midden van een gazon. Van hieruit hebben we een 

adembenemend zicht op de Cotswolds. Een mooie toevoeging is de watertuin, gerealiseerd op de 

locatie van het voormalig tennisveld. Deze eigenzinnige waterpartij trekt aan door zijn eenvoud en 

door de aanwezigheid van de waterfontein van kunstenaar Simon Allison (2000). Ook de aarden wal 

met dreef van tulpenbomen en een metalen sculptuur van Pete Moorhouse verbinden deze     

historische tuin met de 21ste  eeuw.  De bekendste Kiftsgate roos is een witte, welriekende, sterke 

klimmer die ook nog in de schaduw gedijt. Deze Rosa filipes ‘Kiftsgate’ is een van  de grootste en 

langste liaanrozen of klimrozen  (tot 7-15 m hoog en 3-6 m breed).      

Het landschapspark van de Cotswolds verheft zich geleidelijk vanaf het dal van de rivier de Thames in 

het zuidoosten om abrupt te eindigen bij het dal van de rivier de Severn. Het gebied omspant de 

graafschappen Somerset, Warwickshire, Wiltshire, Oxfordshire en Worcestershire, maar het grootste 

deel ligt in Gloucestershire. Deze streek vertegenwoordigt de essentie van het Engelse platteland, 

met open winderige vlakten die soms beschermd worden door majestueuze eiken- en 

beukenbomen, gevolgd door diepe dalen waarin tal van mooie dorpjes en stadjes genesteld liggen. 

Dankzij het gebruik van de lokale steen, namelijk de limestone of kalksteen, in de woningen en in de 

muurtjes rondom de weilanden, vormen de dorpen met het omringende platteland een mooi 

harmonieus geheel .                                                                                                                                                                                 

Kathy Brown’s Garden of private tuinexperimenten  

In deze private tuin in Stevington – Bedford experimenteert groenauteur Kathy Brown met alle 

soorten tuinplanten. Deze jonge tuin is gesitueerd rond een voormalige priorij. De site is minder 

groot dan de vorige die we konden bezoeken, maar is toch bijna 2 ha en omvat diverse 

tuinonderdelen zoals: een boomgaard, een rozentuin, een vaste planten border, een pergola, potten 

met terrasplanten en zomerbloeiers, lanen met  witstammige berken, metasequoia, eucalyptus en 

ginkgo’s, een tuin met eetbare bloemen, vooral heel veel clematis die in juli en augustus bloeien. Er 

zijn een drietal Art gardens geïnspireerd op de werken van Rothko, Henri Matisse en Mondriaan. Het 

imiteren van schilderkunst met planten leek ons niet echt geslaagd. In 1991 is de aanleg van de tuin 

begonnen: achteraan het huis werd een eerste cottage garden aangelegd met hosta’s, varens, 

vingerhoedskruid, klimrozen en clematis. In 1995 werd een formele Franse tuin gerealiseerd met veel 

buxus. De laatste toevoeging gebeurde in 2008 met een tuin vol eetbare bloemen. Groenauteur 

Kathy Brown schreef verschillende tuinboeken, onder andere over de groei en het gebruik van 

eetbare bloemen en container planting (planten in potten).  
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Cambridge Botanic Gardens of academisch tuinieren 

Al sinds 1846, bij de opening van de botanische tuin van de universiteit in Cambridge, is dit park 

steeds een inspiratiebron geweest voor botanici, tuinliefhebbers en tuinarchitecten. Het jaar rond 

zijn er interessante planten te bespeuren die voor ieder seizoen inspiratie bieden. De educatieve en 

wetenschappelijke plantencollectie omvat 8000 verschillende plantensoorten, tentoongesteld in 

diverse tuinen of plantenbedden, in totaal verdeeld over een 16 hectare. De tuinen en serres zijn 

goed onderhouden en boeiend om te verkennen. We ontdekken er verschillende tuinsoorten met elk 

hun eigen habitatplanten. Opvallende tuinen zijn de bijentuin, de wilde tuin, de tuin bij de 

directeurswoning of Cory Lawn, de moerastuin, de centrale   fontein, de grasdoolhof, de vele vaste 

plantenborders en natuurlijk een rozentuin. Veel belangstelling kreeg de geurtuin en de educatieve 

tuinen. Tenslotte adviseren we een bezoek aan het arboretum of de Woodland Garden met 

monumentale coniferen en loofbomen.                                                                                                                              

 

Typisch voor botanische tuinen zijn de serres gevuld met alpine planten, exotische planten, planten 

die niet tegen het klimaat van Cambridge kunnen en planten die voorkomen in extreem koude, heel 

droge of heel natte situaties.                                                                                                                                                                  

Naast het serrencomplex en tegenover de oude directeurswoning werd recent een moderne 

nieuwbouw met onderzoeklabo’s en een café-restaurant voor de tuinbezoekers gerealiseerd (2011). 

Dit moderne Sansbury Rechearch Center integreert optimaal in de totaliteit van deze aantrekkelijke 

academische tuin. 
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Cottesbrooke Hall en gardens of historische aristocratie 

Hier was een exclusief bezoek met gids aan de tuinen en het landhuis georganiseerd, enkel voor de 

vakgroep Sint-Fiacre. Deze historische manor dateert uit het begin van de 18de eeuw en is prachtig 

gerestaureerd. De tuinen rond de woning zijn vooral op initiatief van de familie Mac Donald-

Buchanan gerealiseerd en heraangelegd in de 20ste eeuw. We ervaren de hand van tuinarchitect 

Robert Weir Schultz en de tuinen vertonen de invloed van de Arts and crafts beweging. Ook 

tuinontwerpster Sylvia Crowe was hier actief evenals tuinarchitect Sir Geoffrey Jellicoe. Recenter 

werden tuinarchitecten Arne Maynard en James Alexander Sinclair geëngageerd. We zien 

harmonische parterres en schitterend onderhouden borders. Ook het bomensortiment is 

indrukwekkend met een eeuwenoude Libanonceder (Cedrus libani) als eyecatcher aan het manor 

house. Contrasterend is de fascinerende wilde bostuin omringd door een kronkelende rivier en 

informele beplanting. Alle tuinen van Cottesbrooke Hall zijn verfijnd en prachtig onderhouden.      

      

  De Monkey Pool  is een verzonken tuinzone, grenzend aan het terras. Deze vijvertuin bestaat 

hoofdzakelijk uit witte borders. De formele Forecourt, ontworpen door Sir Geoffrey Jellicoe ,vormde 

vroeger de toegang tot Cottesbrooke Hall, nu een oprijlaan naar het noorden van het paleis met 

formele beplanting. De Statue walk wordt geflankeerd door beelden langs de ene kant en een 

romantisch aangelegde border met zuilen van rozen, recentelijk ontworpen door tuinarchitect Arne  

Maynard. De Pool garden of vijvertuin, een oorspronkelijk ontwerp van Sylvia Crowe, werd ook 

herwerkt door Arne Maynard. De  Gladiator Walk, voorheen grasland, vormt nu een mooi perspectief 

op het bosgedeelte. De Philosopers garden met centraal een vijver, was vroeger een rozentuin, maar 

werd heraangelegd.                                                                                        
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Vandromme Dirk, secretaris K.H.Sint-Fiacre                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


