
 

Tuinreis naar de Cotswolds-Engeland: 19-21.07.2014 

Dag 1: zaterdag 19.07.2014 

Wisley Garden: hovenierskunst op zijn best                                                                      

Wisley Garden (97 ha) ligt ten zuiden van Londen en is dé tuin van Royal Horticultural Society (RHS). 

Het is een ideale plek voor het bewonderen en bestuderen van tuinplanten. We zien er modeltuinen 

en uitgebreide plantenverzamelingen (arboretum, pinetum, een bergweide, veel rhodo’s en harde 

azalea). Ook vorstgevoelige planten in serren. De formele tuinen bij het kasteel zijn ontworpen door 

Lanning Roper en Geoffrey Jellicoe. Lunchfaciliteiten.   

Dag 2: zondag 20.07.2014 

Blenheim Palace en Garden: magische romantiek                                                            

Blenheim is een historisch paleis met aangepaste tuinen en een landschapspark. Kasteel en tuinen 

vormen een uniek geheel. Naast  het prachtige barokke gebouw is er een Italiaanse tuin, een 

watertuin met terrassen, een geheime tuin, een avonturenspeeltuin, een doolhof, een rozentuin, een 

arboretum telkens met prachtige vergezichten op het omringende landschap  van de Cotswolds. Heel 

wat gekende architecten en tuin- en landschapsarchitecten waren hier aan het werk: Vanbrugh, 

Bridgeman, Wise, ‘Capability’ Brown en Achilles Duchêne. Mooie collectie tuinbeelden, -vasen, -

fonteinen en siermetselwerk zijn verwerkt in de tuinen. In Blenheim ontmoeten de formele en 

landschappelijke tuinkunst elkaar op een magistrale manier. Lunchfaciliteiten. 

Hidcote Manor Garden: een oerwoud van schoonheid                                                      

Hidcote Garden (4 ha) is beroemde, invloedrijke  en zeer aantrekkelijke tuin. De oorspronkelijke 

eigenaar en schepper was de Amerikaanse majoor Lawrence Johnston die vanaf 1907 zijn tuin 

uitbouwde tot een icoon. De tuinen waren architectonisch maar hij voegde er voor die tijd iets nieuws 

aan toe namelijk de opdeling van de ruimte in aparte tuinkamers met verschillende plantencomposities 

op kleur, soort en geur. Dit principe kende veel navolging, tot op vandaag en werd ook toegepast in 

Sissinghurst. Het geheel is ingedeeld door zorgvuldig gesnoeide taxus-, beuken- , hulsthagen en 

topiary en bevat waardevolle bomen en unieke heesters. Dicht bij de woning is de sfeer huiselijk met 

een doolhof aan bloemenperken en vaste plantenborders. Deze cottagetuin inspireert nog steeds 

iedere tuinliefhebber of -vakman. 

Dag 3: maandag 21.07.2014 

Oxford en zijn Botanische universiteitstuin: Engelse nostalgie                                                                    

Bezoek aan de binnenstad van de universiteitsstad Oxford en zijn botanische tuin, de oudste van 

Engeland (vanaf 1621). De Nationale Euphorbiacollectie huist er en er groeien prachtige 

merkwaardige bomen. We zien er weelderige borders met vaste planten. Er zijn ook heel wat kassen 

met orchideeën , tropische lelies, palmen, varens en alpiene planten.                                                                   

Groepslunch in een traditionele Oxfordpub. 

Overnachtingen in de Cotswolds                                                                                                           

We overnachten twee keer in Grovefield House Hotel in Burnham in de Cotswolds. Deze typische 

streek vertegenwoordigt de essentie van het Engelse platteland, met open vlakten en charmante 

heuvels. In de diepe dalen liggen charmante steden en dorpen die dankzij het gebruik van de lokale 

kalksteen een mooi harmonieus geheel vormen. De weidegrond is er ideaal voor schapenteelt en deze 

dieren maakten van deze streek in de middeleeuwen één van de welvarendste van Groot-Brittannië 

door de wolhandel. 



 

Tuin- en studiereis naar de Cotswolds-Engeland: 19-21.07.2014 

Reisinformatie en –programma 

Zaterdag 19.07.2014 

-Vertrek: parking kasteel ’t Hooghe , Doorniksesteenweg 218 te Kortrijk                                                            

-ontbijt op de bus                                                                                                                                  

-Vervoer per bus en per treinshuttle onder kanaal naar Folkstone.                                                                

-bezoek aan Wisley garden. Vrije lunch in de tuinen                                                                        

-avonddiner in groep in het hotel Grovefield House in Burnham 

Zondag 20.07.2014 

-Bezoek aan Blenheim Palace en garden                                                                                           

-vrije lunch in het kasteeldomein                                                                                                     

-bezoek aan Hidcote Manor garden                                                                                                

-avonddiner in groep in het hotel Grovefield House in Burnham 

Maandag 21.07.2014 

-Bezoek aan Oxford centrum en de Oxford Botanic Garden                                                             -

groepslunch in een typische pub                                                                                                  -

terugreis 

Aantal deelnemers:                                                                                                                  

-om praktisch redenen beperkt tot 28 personen. Voor de snelle beslissers!                                                                              

-Inschrijven enkel mogelijk vanaf 1.1.2014 mits storting van een voorschot van 200 €/persoon.  

reisgidsen-begeleiders: Lut Defraeye, Hans Vandenberghe, Frank Vandeplancke en Dirk 

Vandromme 

Kostprijs: 500 €/persoon (leden Sint-Fiacre) 550 €/persoon (niet leden Sint-Fiacre)                                                                                                             

inbegrepen in de prijs: vervoer per luxecar, trip per shuttletrein onder kanaal, 2 x overnachting in 

luxehotel, 2 keer avondmaal in groep in hotel, 3 keer ontbijt (1 keer op de bus en 2 keer in hotel), 

hoteltaksen, toegang tot alle tuinen, middagmaal in Oxford, fooi chauffeur, gidsen, 

reisdocumentatiebundel. 

Betalingen: 

De betalingen (voorschot of saldo) kunnen gestort worden op rekening:                                                      

K.H.Sint-Fiacre, Kappaertstraat E/1, 8550 Zwevegem:                                                                             

BE42 7384 2724 9454   

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DEELNAMEFORMULIER – INSCHRIJVING REIS ENGELAND 

fax 056/77.89.44 of mail dirk.vandromme@zwevegem.be. 

 
Ondergetekende ….………………………………………………………………………………………………………………… 

zal deelnemen aan de studiereis Sint-Fiacre op 19-21.07.2014 met ………………. personen 

aan 500 € per persoon. Voorschot van 200 €/p. te betalen voor 1 april 2014. 

 
Datum en handtekening,………………………………                    …………………………………… 
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