
 4-daagse tuinreis East Anglia inclusief bezoek aan Cambridge 

 

Met begeleiding van Peter De Coninck, kweker en tuindeskundige. 

Deze streek ten noordoosten van Londen is relatief 
vlak en telt veel waterlopen en polders. In deze regio 
valt relatief weinig neerslag (<= 50 cm regen/jaar) en 
in diverse tuinen wordt dan ook de nadruk gelegd op 
‘waterwise gardening’ of tuinieren met weinig water. 
Droogteresistente planten zullen dan ook in veel 
tuinen de ruggengraat vormen. Het landschap is 
liefelijk met veel rietkragen en vogels. 

Programma :  

Zondag 17/6 

Verzameling om 6u30 aan de carpool parking aan het bedrijf van Peter Aquabotanica naast het 
bakkerijmuseum van Veurne. 

Reis per luxe autocar van de firma Sercu uit Roeselare  

7u vertrek naar Calais vanwaar overtocht per boot naar 
Dover 

8u40 ferry Dover 

 



9.10 am Dover - RHS garden Hyde Hall  

 

Deze tuin onder beheer van de Royal Horticultural Society met schitterende vergezichten op het 
platteland van Essex omvat o.a een rozentuin met tal van rozen, begeleid door clematis, heel wat 
interessante vaste planten borders of kamers op kleur, een ‘Dry Garden’  met tal van 

droogtetolerante planten , een ‘Robinson Garden’ met 
zeldzame plantensoorten , een Australische en Nieuw 
Zeeland tuin met tal van Eucalyptus soorten. De 
onderhoudsarme tuin zal de  moderne tuinliefhebber 
met weinig tijd bekoren. Verder is er ook nog een 
Woodland tuin , Queen Mother’s Garden en de Clover 
Hill garden met heel wat grassen en vaste planten.  

Mogelijkheid tot lunch in deze tuin, waarna we ruim 
de tijd nemen deze in al zijn facetten te bekijken. 

Nadien rijden we tot Southend-on-sea waar we verblijven in het Holiday Inn hotel op basis van half 
pension. 

Op maandagmorgen 18 juni pakken we de valies en vertrekken richting Colchester in Essex naar de 
befaamde Beth Chatto Garden in Elmstead Market. Beth Chattoo is een ‘plantswoman’ van formaat : 

sinds 1960 bouwt zij er aan een tuin op een stuk 
braakliggende landbouwgrond van de familie, ongebruikt 
omdat de grond hier te droog en daar te nat bleek. Dank zij 
haar uitgebreide plantenkennis en vakmanschap heeft Beth 
hier op eigenzinnige wijze een perfect staaltje van 
combinaties met vaste planten afgeleverd die nog 
harmonisch ogen ook, mede dank zijn de invloed van haar 

man, een schilder. De befaamde gravel 
garden werd aangelegd op de plaats waar 
vroeger een parking was, met 
droogteresistente planten. Langs de 
trappen komen we in de lager gelegen 
Water garden met een veel weelderiger 
plantengroei. Prachtige eiken omzomen 
het geheel. Er is ook een bostuin, een 
kwekerij en een tuincafé waar we een 
lunch kunnen nemen; hierna rijden we 
naar de nabij gelegen 



Green Island Gardens in Ardleigh. 

 

Deze tuin is een realisatie van de eigenaar, Fiona Edmond, een serie gestructureerde tuinen waarin 
een groot aantal ongewone bomen, heesters, vaste planten en bloembollen de bouwstenen vormen 
van een prachtig geheel : een paradijs voor de plantenliefhebber. 

Hierna zetten we koers naar ons hotel Radisson Blu in Stansted, waar we 2 nachten verblijven. 

Op dinsdag 19 juni worden de dagen nog steeds langer en gaan we eerst noordwaarts richting 
Norfolk waar de beroemde tuinen van Bressingham zich bevinden.

  



Deze door de eveneens eigenzinnige Alan Bloom aangelegde tuin telde aanvankelijk veel van zijn 
geliefkoosde kweekproducten : een uitgebreid assortiment vaste planten in eilandbedden. Geleidelijk 
evolueerden de tuinen na een verblijf in het buitenland door uitbreidingen met een eigen ‘Foggy 
Bottom Garden’ waar coniferen, heide naast bomen en heesters een aparte sfeer creëren. Zoon 
Adrian voegde vanaf 2000 enkele diverse nieuwe attracties toe en breidde ook de kwekerij verder 
uit. 

Dan gaat het richting 
Cambridge met zijn befaamde 
universiteit en het beroemde 
Kings College, waar we om 
3pm een bezoek brengen aan 
de befaamde kapel van 
Hendrik VIII met een mooi 
tafereel van Rubens. Afsluiten 
doen we de dag met een 
bezoek aan de Cambridge 
University Botanic Garden. 
Deze zijn niet alleen het 
walhalla voor de liefhebbers 
van ooievaarsbekjes, maar ook 
een vaak door studenten en 
toeristen bezocht rustig oord 

temidden de ijverige Universiteitsstad.

 

Dan gaan we terug richting Stansted waar we ons kunnen verfrissen in het Hotel. 

 

 

 



 

 

Op woensdag 19 juni tenslotte bezoeken we op de terugreis nog Doddington Place Gardens in het 
graafschap Kent. 

In de tuin snuiven we de authentieke britse tuincultuur : in de aanleg herkennen we de eeuwenoude 
britse traditie van het tuinieren met een formele tuin en prachtig gesnoeide eeuwenoude taxus. Alle 
planten ademen hier de nostalgie van toen. 

 

In de prijs van 675 euro op basis van dubbele kamer is inbegrepen : 

De autobusreis en overzet Calais Dover heen en terug 

De begeleiding door plantenkenner en kweker Peter De Coninck met meerdere jaren ervaring in 
tuinreizen. 

De overnachtingen, ontbijt en avondmaal in Hotel Holiday Inn te Southend-on-Sea en Hotel Radisson 
Blu in Stansted. 

De toegangsgelden van de tuinen en de kapel van Kings College 

Niet inbegrepen zijn  

De fooi voor de 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 
februari 2018. 

Betaalde voorschotten zijn bij annulatie niet recupereerbaar. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot 22 personen. De datum van overschrijving geldt als datum van 
inschrijving. 

 

 

 



I N S C H R I J V I N G S S T R O O K   P E R   K A M E R 
 

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 17,18,19 en 20 juni 2018 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 2018 + aantal personen”.  

De datum van overschrijving geldt als datum van inschrijving. 

Het resterende bedrag wordt overgemaakt op hetzelfde rekeningnummer tegen 31 mei 2018.  

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  


