Bekoorlijke Britse tuinen
Naar aanleiding van het lustrum van 125 jaar K.H. Sint-Fiacre
organiseerde deze West-Vlaamse beroepsvereniging voor
sierteelt en tuinaanleg tussen 19 en 21 juli een studiereis
naar Groot-Brittannië. Daarbij werden een aantal iconen van
de Britse tuin- en landschapsarchitectuur bezocht. In deze
tweede bijdrage nemen we een kijkje in Hidcote Manor
Garden en de universiteitstad Oxford.

Hidcote Manor Garden: een oerwoud van schoonheid
Hidcote Manor Garden (4 ha) is een beroemde, invloedrijke en
tevens zeer aantrekkelijke tuin. De oorspronkelijke eigenaar en
ontwerper was de Amerikaanse majoor en landschapsarchitect Lawrence Johnston die vanaf 1907 deze tuin uitbouwde tot
een icoon. Hij was ook eigenaar en ontwerper van de bekende
tuinen Sierra de la Madonna in Menton aan de Middellandse
Zee, waar hij in de wintermaanden verbleef. De tuinen van Hidcote zijn in hoofdzaak architectonisch maar Johnston 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 kent tot op vandaag
navolging en werd toegepast in bekende tuinen zoals in Sissinghurst. Het geheel is ingedeeld door zorgvuldig gesnoeide

Hidcote Manor Garden: huiselijke terrassen in de omgeving van het
landhuis

Hidcote Manor Garden: verrassende vista’s op tuin en landschap
vanuit een tea house
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taxus-, beuken- , hulsthagen en topiary en bevat waardevolle
bomen en unieke heesters. De vele zithoeken maken de tuin
uitnodigend en rustgevend. Ook een zwemvijver ‘avant la lettre’
is aanwezig. Dicht bij de woning is de sfeer huiselijk met een
doolhof aan bloemenperken en vaste plantenborders. Verder
af van het landhuis wordt de tuin wilder en is het onderhoud
ook extensiever. De beplanting is er niet minder aantrekkelijk.
De tuin wordt er avontuurlijker. Johnston zocht met zijn tuin
naar direct contact met het landschap. Er zijn dan ook uitgekiende plekken met een unieke belvedère. Een ware peepshow
op de Cotswolds. Ook doorheen de tuinsferen zijn verrassende
doorzichten of vista’s uitgewerkt. Een haha is aangewend als
grens tussen tuin en landschap. De architectuur van deze tuin
is zowel formeel alsook speels en frivool. Een lang afdalend gazon, geflankeerd door hoge hagen, structureert en domineert
de architectuur van de tuin. Daarrond zijn kleinschalige doch
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karaktervolle tuinsferen of -kamers ontwikkeld. De niveauverschillen werden dankbaar verwerkt in de tuinarchitectuur. Deze
boeiende cottagetuin inspireert nog steeds iedere tuinliefhebber of -vakman.
Oxford
Een bezoek aan de binnenstad van de universiteitsstad Oxford
is altijd een sensatie. De oudste botanische tuin van Engeland
(vanaf 1621) in Highstreet ligt dan ook mooi tussen historische
gebouwen en de rivier Cherwell. In deze tuin van circa 3 ha
groeien niet enkel prachtige merkwaardige bomen en zeldzame
heesters. We zien er eveneens weelderige borders met vaste
planten. Er zijn ook heel wat kassen met orchideeën, tropische
lelies, palmen, varens en alpine planten. Ook de nationale Euphorbiacollectie heeft er haar stek. In het 17de eeuws deel, de
ommuurde tuin of Physic garden, zien we collectiebedden op
basis van geografische streken of volgens plantenfamilies. Het
nieuwe plantensortiment wordt er boeiend gecombineerd met
de evergreens. De oorspronkelijke historische tuin werd uitgebreid buiten de muren met een lager gelegen gedeelte. Hier
zien we de watertuin, de rotstuin en verschillende types van
borders. Naast de vijver zien we er een enorm bloemenveld,
de Merton Border, die de botanische tuin in Oxford een verrassende moderne en boeiende look bezorgt. Dit is een proeftuin
voor bloemenmengsels in samenwerking met professor James
Hitchmough van de universiteit van Sheffield. Bij dit experiment
werden zaadplanten van 3 klimaatzones gebruikt, namelijk
Noord-Amerika, Zuid-Afrika en Zuid-Europa/Centraal Azië. Het
experiment focust op de klimaatwijzigingen en de ecologische
invloed ervan op ons sierplantenbestand.

Oxford Botanical Garden: moderne ecologische zomerborder met
zaadplanten

In totaal groeien ongeveer 7.000 plantensoorten in deze aantrekkelijke wetenschappelijke tuin. De oudste boom is een
Taxus baccata, aangeplant in 1645. Uiteraard zijn ook de College Gardens in Oxford telkens een oase van rust. Deze ommuurde universiteitstuinen hebben dan ook een privaat en meditatief
karakter en zijn gesloten voor het grote publiek. De colleges beschikken ook meestal over eigen tuinen en uitgestrekte greens
waar kan gesport worden. l
> Dirk Vandromme, tekst en foto’s

Eeklo wint prestigieuze groenprijs Entente Florale Europe 2014

Duurzaamheid, mobiliteit en ecologie
Op 15 juli 2014 was de jury van Entente Florale te Eeklo op
bezoek. Via een representatieve rondgang werden de verschillende beoordelingscriteria van de Europese competitie
toen geshowd. De belangrijkste aandachtspunten binnen de
competitie zijn: groen en landschap, bebloeming, milieuzorg,
erfgoed, natuurontwikkeling, toerisme, duurzaamheid, ruimtelijke ordening en participatie vanwege de burgers. Heel wat
meer dus dan enkel bebloeming! Burgemeester Koen Loete
van Eeklo en schepenen Dirk Van de Velde en Bob D’Haeseleer
samen met milieuambtenaar Ben Causseyn begeleidden toen
de jury langsheen de vele boeiende projecten. Het werd vooral
een verhaal van duurzaamheid, mobiliteit en ecologie. Zo werd
Eeklo voorgesteld als een pionier op het vlak van windenergie,
gebruik van zonnepanelen, groendaken en geveltuinen of verticaal groen en de participatie van bewoners in deze groene en
energetische projecten. Telkens probeert Eeklo hier een voorbeeldfunctie te vervullen door zelf actief mee te werken op het
terrein. Waterproblematiek werd door de stad aangepakt als
een opportuniteit om de beeldkwaliteit, de ecologische en de
recreatieve waarden van de leefomgeving op te waarderen. Ook
de keuze om geen pesticiden te gebruiken bij het groenmanagement komt de waterkwaliteit ten goede. Het verhaal van
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Op 26 september werden in Szazhalombatta, een satellietstad
van Budapest, de prijzen uitgereikt van de groen- en milieuwedstrijd Entente Florale Europe 2014. Daar kreeg Eeklo de zilveren ereprijs toegekend. Een delegatie van het stadsbestuur kon
de prijs in ontvangst nemen. De wedstrijd Entente Florale Europe wordt ieder jaar georganiseerd door de Asssociation Européenne pour le Fleurissement et le Paysage (A.E.F.P.).
Dit jaar lag het niveau heel hoog met 12 gouden, 6 zilveren en
1 bronzen medaille. Er was in 2014 geen Waalse deelnemer in
deze competitie.

Stad Eeklo ontving in 2012 al de ‘Beter Buurtgroen Award’ voor het
Remi Van Brabandtpark. Met deze award belonen VLAM en VVOG
groenprojecten die met de expertise van een professionele tuinaannemer werden gerealiseerd.

de groene assen werd versterkt door de realisatie van fiets- en
wandelassen, voornamelijk met aandacht voor de groeninbreiding en groenverbindingen van west naar oost doorheen de stedelijke zone van Eeklo.
De gedreven visie van de stad resulteerde in enkel opmerkelijke
en gelauwerde projecten.
Dit alles werd nu in Szazhalombatta gehonoreerd op Europees
niveau met een zilveren eremedaille. Daarmee treed Eeklo in de
Vlaamse eregalerij van medaillewinnaars van Entente Florale
Europe.
> Dirk Vandromme, vicepresident AEFP-Entente Florale Europe
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