Tuinreis Cornwall 19-22 juni 2016

Cornwall in het uiterste zuidwesten van Engeland geniet van een mild klimaat door zijn ligging middenin de
Golfstroom en zijn fraaie landschap herbergt heel wat prachtige tuinen met een weelderige en exotische
plantengroei. We kiezen er dan ook bewust voor op deze korte trip om zowel de heen- als de terugreis in
één dag te bundelen zodat we 3 nachten in hetzelfde hotel maximaal van de aparte sfeer en het intense
licht van deze bijzondere streek kunnen genieten : we beleven er immers de langste dag van het jaar.
De reis verloopt aan boord van een luxe Autocar van de firma Sercu te Roeselare.

Vertrek en aankomst aan de carpoolparking nabij het bakkerijmuseum te Veurne.
PROGRAMMA :

Zondag 19 juni vertrekken we om 6.00 u en reizen via Calais en maken via de Chunnel de oversteek naar
Dover. We maken een eerste halte rond de middag
in Heale Plant Centre en Gardens ten noorden van
Salisbury langs de Avon rivier in de omgeving van
Stonehenge, Wiltshire. Het Heale House met 3.2 ha
tuin is bijna nog in dezelfde staat als in 1651 toen
Karel II zich hier verstopte.

Rond vijf uur bezoeken we het 17eeeuwse landgoed Lanhydrock te Bodmin,
een domein van de National Trust :
uitgestrekte tuinen met Victoriaanse
parterres en taxusvormsnoei, een
moerastuin, een cirkelvormige vaste
plantentuin, en uitzonderlijke magnolia’s,
camelia’s en rhododendrons.

Daarna rijden we naar het hotel waar we
inchecken voor een verblijf van 3
nachten op basis van kamer, ontbijt en
avondmaal. We logeren in het Bowood
Park Hotel & Golf Course te Camelford,
een verzorgd 3 sterrenhotel.

Maandag 20 juni in de voormiddag bezoeken
we The Garden House aan de westrand van
het Dartmoor National Park te Yelverton,
Devon. Rond de romantische ruines van een
klooster uit 1305 ligt de ommuurde tuin van
deze 2.5 ha grote tuin aangelegd door Lionel
Montescue en zijn vrouw Katharine, die het

domein net na WOII verwierven en gedurende 40 jaar
uitbouwden tot één van de fijnste tuinen van Engeland,
en na hun dood verder wordt beheerd door de
onafhankelijke Montescue trust.
De middag brengen we door in het befaamde
Eden Project te Bodelva, waar
indrukwekkende ronde biomen werden
opgetrokken in kunststofkoepels met
honingraatstructuur in een verlaten tinmijn typisch voor Cornwall – met daarin een schat
van planten uit warmer oorden.
Hierbij staat het etnobotanisch karakter van
de plant centraal : de relatie tussen plant en
mens in de breedste zin van het woord. Ook
in de 13 hectare grote buitentuinen wordt
met sfeer gespeeld. Het project heeft een
grote educatieve waarde.

Om vier uur
gaat het
richting
Pinetum Park
& Pine Lodge
Gardens vlakbij in Saint Austell. Deze tuinen herbergen
meer dan 6000 gelabelde soorten, verdeeld over
verschillende tuinen met zowel heesters als vaste
borders.
Een driekwart later kunnen we ons verfrissen in ons hotel.

Dinsdag 21 juni start met een bezoek aan
Trengwainton Garden van de NT in Madron.
Het goed behoorde in 1814 een rijke
suikerplanter uit Jamaica toe, en werd
vervolledigd met een groententuin waarin
merkwaardige schuine bedden werden
aangelegd om het zonlicht beter te capteren.
Door de ommuurde tuin en langs het
stroompje is het heerlijk wandelen.

Mooie uitzichten op zee vanaf het zuidgerichte
wandelterras omzoomd met Agapanthus.

De middag brengen we door in Trebah
Gardens te Falmouth, een spectaculaire
woodland garden in een beschutte vallei die
afhelt naar zee. Opvallend zijn de hoogste
palmbomen van Engeland en Gunnera’s
waaronder je kan lopen.

We besluiten de dag met de Lost Gardens of
Heligan van Tim Smit te Pentewan nabij Saint
Austell. Deze prachtige tuinen raakten in verval
tijdens WOI, die nefast was voor eigenaars en de
vele tuiniers die er toen werkten. Begin de jaren
1990 werd de tuin door de Nederlander
vanonder het zand en de bramen gehaald en
geleidelijk gerestaureerd met oog voor het
authentieke vakmanschap van de tuinier van
toen : van de aanleg in 1766 tot het verval in
1914 . Vanzelfsprekend geven we onze ogen en
overige zintuigen hier de nodige tijd. Het hotel
wacht een uurtje verder.

Woensdag 22 juni pakken we ons valies en passeren eerst langs Knightshayes Court van de NT in Tiverton,
Devon.

Rond het prachtige Victoriaans landhuis in
zandsteen liggen formele tuinen in terrassen
met befaamde taxustopiary, en aanpalend
een recent gerestaureerde ommuurde
groententuin van uitzonderlijke kwaliteit.

Dan keren we terug richting Dover met een korte
stop nabij het monument van Stonehenge.

In de namiddag nog passeren we via de mooie
Great Comp Garden nabij Sevenoaks in Kent : the
best garden in private hands. Een 17e-eeuws
herenhuis wordt omringd met een veelheid van
terrassen, lanen, begroeide muren en
schitterende borders.

Befaamd om hun geurige en vurige salvia collectie, naast een verrukkelijke verscheidenheid aan vaste
planten zal dit afsluitend bezoek als het orgelpunt van een onvergetelijke tuintrip in onze zintuigen gekerfd
staan. Deze tuinreis kadert in het 25-jarig bestaan van Aquabotanica en het aantal plaatsen is beperkt.
In de prijs van 625 euro op basis van dubbele kamer is inbegrepen :
- de autobusreis en transfert Calais-Dover heen en terug

- de begeleiding door plantenkenner en kweker Peter De Coninck met meerdere jaren ervaring in
tuinreizen.
- 3 overnachtingen, ontbijt en avondmaal in Hotel Bowood Park & Golf Course ***

Niet inbegrepen zijn : - Toegangsgelden tuinen 82,4 pond, 77.05 pond voor 60/+ (ter plaatse te betalen op
de bus)
- fooi chauffeur (5 euro per persoon)

- eventuele toeslag eenpersoonskamer 49 euro per nacht.

- Dranken en middagmalen, versnaperingen tijdens de reis

Inschrijven kan door storting van 250 euro op rek BE68 1032 2238 8534 bic NICABEBB tegen eind maart
2016
INSCHRIJVINGSSTROOK PER KAMER
Persoon 1

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………..

Nummer identiteitskaart: ……………………………………………………………………….
Adres:

Straat …………………………………………………………………Nummer …………….…

Postcode …………………… Gemeente………………………………………………………..
Telefoonnummer en email adres:

……………………………………………………………………………………………………
Naam contactpersoon + telefoonnummer in België:

…………………………………………………………………………………………………...

Persoon 2

Naam en voornaam medereiziger: ……………………………………………………………...
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………...

Nummer identiteitskaart: ………………………………………………………………………
Adres:

Straat …………………………………………………………………Nummer …………….…

Postcode …………………… Gemeente………………………………………………………..
Telefoonnummer en email adres:

……………………………………………………………………………………………………
Naam contactpersoon + telefoonnummer in België:

…………………………………………………………………………………………………..

Schrijft in voor de tuinreis naar Engeland op 19,20,21 en 22 juni 2016 met…… personen en betaalt een voorschot van
…….. euro (250 euro per persoon) uitsluitend op rekening van :
Peter De Coninck, Ieperse Steenweg 112 te 8630 Veurne met rekeningnummer:

BE68-1032-2238-8534 met de vermelding “Tuinreis Engeland 2016 + aantal personen”.
De datum van overschrijving geldt als datum van inschrijving.

Het resterende bedrag wordt overgemaakt op hetzelfde rekeningnummer tegen 31 mei 2016.

Stuur deze strook naar Peter De Coninck Ieperse Steenweg 112 te 8630 Veurne of mail deze strook naar
peter.de.coninck@skynet.be Meer info bij Peter De Coninck op 058/31 33 35 of 0498/167 807

