
Programma tuinreis Cotswolds 16-19 juni 2019 – onder voorbehoud van wijzigingen 

De Cotswolds, de streek ten westen van Oxford en ten oosten van Gloucester vormen een uniek 

natuurgebied met een typerend glooiend landschap, met honinggele kalksteen gebruikt voor huizen 

en vele grijsbruine stapelmuurtjes. Ooit rijk en machtig dankzij de wol van de beroemde Cotswold 

Lions schapen, waarmee onze contreien destijds intens handeldreven en onze lakennijverheid mede 

bloeide. Typisch voor deze streek is ook de Arts & Crafts beweging waarin vakmanschap en artistieke 

kunde hoog in het vaandel gedragen werden bij alle uitwerkingen van bouw- en tuinkunst. Gans de 

streek baadt in een zorgvuldig intact gehouden sfeer van tijdloze welvaart. 

Zondag 16 juni vertrek Carpoolparking Veurne 

Via Calais naar Folkestone met de Eurotunnel 

Bezoek onderweg Leeds Castle & Gardens in Maidstone, een waterburcht in Kent met een rijk 

verleden, als noormannenfort bekend in het Doomesday book van Willem de Veroveraar, tot 

toevluchtsoord van machtigen en rijken, zes koninginnen en Hendrik VIII, heeft het vele belegeringen 

doorstaan. Onder Lord Culpeper was het zelfs een gevangenis voor fransen. Het ligt op twee 

eilandjes in een meer dat omgeven wordt door een landschap met een folly en een doolhof, 

aangelegd door Capability Brown, en uitgestrekte tuinen die zeker een bezoek waard zijn. Vrije lunch. 

Bezoek Sudeley Castle in Winchcombe, een van de 

prachtigste kastelen van de Cotswolds met een rijk 

historisch verleden, en prachtig gelegen in het mooie 

landschap. Reeds meer dan duizend jaar heeft het kasteel 

een voorname rol gespeeld in de turbulente veranderende 

tijden van Engelands verleden. Lord en Lady Ashcombe en 

de families van hun twee kinderen bewonen het kasteel, 

waar zij zowel de gebouwen als de tuinen verder 

restaureren en regenereren. 

Overnachting in The White Hart Royal Hotel *** in het pittoreske Moreton-in-Marsh op basis van 

bed and breakfast. Het diner kan vrij in één van de restaurants van het stadje worden genomen, 

bijvoorbeeld in het Manor House Hotel of het Mulberry restaurant. 

Maandag 17 juni  

Bezoek Bourton House Garden in Bourton-on-the Hill. Een 

tuin als één groot boeket, met prachtig geschikte en gevulde 

borders en verrassende kleurcombinaties, op basis van pastel, 

geel en wit. Topiary, waterpartijen en een groententuin vullen 

het geheel aan. 

We stoppen in het mooie 

dorpje Broadway voor een 

vrije lunch, bijvoorbeeld in 

The Crown and Trumpet Inn  

Een halfuurtje verder bezoeken we de befaamde Hidcote Manor 

Garden, één van de prachtigste tuinen van Engeland, zoals 

Sissinghurst bekend om zijn tuinkamers, een aaneenschakeling van tuinen gescheiden door muren en 

hagen, en adembenemend contact met het landschap, ontworpen door Major Johnston. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cotswolds
https://www.leeds-castle.com/
https://sudeleycastle.co.uk/
https://www.whitehartroyal.co.uk/
https://www.cotswolds.info/places/moreton-in-marsh.shtml
https://www.bourtonhouse.com/
https://www.broadway-cotswolds.co.uk/
https://www.nationaltrust.org.uk/hidcote
https://www.nationaltrust.org.uk/hidcote


Vlakbij ligt Kiftsgate Court Garden, een prachtige tuin met zeer weidse vergezichten en bekend om 

zijn fameuze witte rosa filipes ‘Kiftsgate’ en het resultaat van 3 generaties tuiniersters. 

We kuieren tenslotte nog door het mooie marktstadje Chipping Campden langs de mooie overdekte 

Market hall, de armenhuizen, de 15de eeuwse interessante wolkerk, en kunnen ook een kijkje nemen 

in de Ernest Wilson Memorial Garden die er ter ere van de grote plantenjager en verzamelaar werd 

aangelegd en die hier in 1876 werd geboren.  

We rijden via het schilderachtige dorpje Bourton-on-the-Water 

waar mooie, kleine loopbruggen de snelstromende Windrush-

rivier overspannen, naar ons hotel De Vere Cotswold Water Park 

ten zuidoosten van Cirencester, een **** hotel waar we logeren 

op basis van bed and breakfast. 

Dinsdag 18 juni 

Eerst bezoeken we de tuin van de vermaarde 

tuinontwerpster en schrijfster Rosemary Verey, Barnsley 

House befaamd om zijn mooie ‘Laburnum walk’, en 

opgebouwd vanaf 1961. Ze deed dat op een bijzondere en 

estetische wijze : door op een pientere manier gebruik te 

maken van perspectief, planten en architectuur was zij 

bekwaam om relatief kleine ruimtes veel groter te laten 

lijken. Sinds haar dood in 2001 proberen de huidige 

eigenaars het mooie karakter van deze tuin te 

bestendigen. 

Vervolgens gaat het richting Gloucester waar we de 

schitterende tuinen bezoeken van Miserden Park, 

gelegen in de meer beboste valleien van de Cotswolds 

waar we een prachtig uitzicht hebben op de Golden 

Valley. Deze tijdloze tuin uit het begin van vorige eeuw 

bevat vormsnoeiwerk, kleurborders van grijs naar zilver 

en blauwe en geurige borders, opvallend is ook de 

groene gang omzoomd door prachtige hagen en een 

rozentuin. 

In de namiddag bezoeken we Trougham Court van 

Christine Facer Hofmann vlakbij, een tuin in de jaren 

30 ontworpen door Norman Jenson als een Arts & 

Craftstuin met een prachtig zeventiende eeuws stenen 

huis met zicht op de glooiende Cotswold heuvels 

voorbij de Holly Brook vallei, flagstone terrassen, 

verzonken tuin, borders en gazons met topiary, maar 

de wetenschapster Christine heeft deze tuin kunstig 

doorspekt met verwijzingen naar wetenschappelijke 

theorieën en feiten. Zo komt ondermeer Fibonacci aan 

bod, een wiskundige reeks volgens dewelke bloemblaadjes gerangschikt zitten. Zij is immers naast 

tuinontwerpster vanuit een bijzondere invalshoek eveneens wetenschapster, hematologe vermaard 

om haar malariaonderzoek, auteur en docente. Zij zal ons dan ook rondgidsen in haar zeer originele 

tuin, en op het einde volgt nog een thee met gebak van het huis. 

http://www.kiftsgate.co.uk/
https://www.chippingcampdenonline.org/
https://www.chippingcampdenonline.org/project/ernest-wilson-memorial-garden/
https://www.cotswolds.com/plan-your-trip/towns-and-villages/bourton-on-the-water-p670103
https://www.devere.co.uk/cotswold-water-park-hotel/?utm_source=google&utm_medium=local&utm_campaign=localSEO
http://www.barnsleyhouse.com/the-gardens/
http://www.barnsleyhouse.com/the-gardens/
https://www.miserden.org/
http://christinefacer.com/througham-court-garden-gloucestershire


Na dit laatste bezoek rijden we naar Burford waar we logeren in het Cotswolds Gateway Hotel *** op 

basis van bed en breakfast. Ook hier zijn in het mooie dorp diverse restaurants waar een vrij diner 

kan worden genomen 

 

Woensdag 19 juni pakken we de valies en gaan richting Oxford, de oudste universiteitsstad van 

Groot-Brittanië, een stad doordrenkt van cultuur en traditie, waar de University of Oxford Botanic 

Garden op het menu staat. Dit is tevens de oudste botanische tuin van Engeland, een 

wereldvermaarde en unieke collectie van planten in de binnenstad, met prachtige oude Victoriaanse 

kassen. Daar kunnen we eveneens nog langs een paar college’s lopen en dan gaat het richting 

Folkestone met nog een stop in Wisley Garden in Woking, Surrey voor een lunch en een bezoek aan 

deze vermaarde tuinen van de Royal Horticultural Society, met ondermeer zijn prachtige borders, 

waterlelies, vernieuwde serre en demotuintjes uit de Chelsea Flower Show.  

Via Folkestone en de kanaaltunnel komen we terug bij ons vertrekpunt, echter vol nieuwe ideeën en 

prachtige souvenirs aan bijzondere tuinen in een buitengewone en historisch goed bewaarde streek. 

In de prijs van 795 euro per persoon op basis van dubbele kamer is inbegrepen : 

De autobusreis en Eurotunnel Calais Dover heen en terug 

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

tuinreizen naar Engeland. 

Gebruik van de audiofoon. 

De overnachtingen en ontbijt in vermelde hotels. 

De toegangsgelden van de tuinen  

Niet inbegrepen zijn  

De fooi voor de chauffeur (5 euro per persoon) 

Eventuele toeslag eenpersoonskamer 45 euro per nacht 

Dranken, middag- en avondmalen, persoonlijke uitgaven, versnaperingen tijdens de reis. 

Inschrijven kan door storting van 400 euro op rek BE68 1032 2238 8534 bic NICABEBB tegen eind 

maart 2019. Wij beperken het aantal deelnemers tot maximum 24. De datum van overschrijving 

geldt als datum van inschrijving. 

Betaalde voorschotten zijn bij annulatie niet recupereerbaar. 

Verdere info en updates volgen na ons voorbereidend bezoek na de Brexit. 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Burford_(stad)
https://www.cotswold-gateway.co.uk/
https://www.obga.ox.ac.uk/
https://www.obga.ox.ac.uk/
https://www.rhs.org.uk/gardens/wisley


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 16,17,18 en 19 juni 2019 met…… personen en betaalt 

een voorschot van …….. euro  (400  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 2019 + aantal personen”.  

De datum van overschrijving geldt als datum van inschrijving. 

Het resterende bedrag wordt overgemaakt op hetzelfde rekeningnummer tegen 31 mei 2019.  

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  

mailto:peter.de.coninck@skynet.be

