
Op exclusieve tuinenreis naar het Zuiden van 
Engeland, daar zeiden Janneke en Elco Brinkman 
geen nee tegen. Janneke maakte een verslag van 
deze sprookjesachtige reis. Enthousiast geworden? 
Boek dan snel uw tuinenreis naar Sussex en Kent, in 
de voetsporen van Janneke en Elco!

1 De lieflijke rozenboog van koningin 
Victoria en prins Albert in de ommuurde tuin 
van hun buitenverblijf. 
2 De vijver en het terras met zeezicht  
richting Portsmouth. 

Osborne house

1

Zesdaagse  tuinenreis naar 

Bij de eerste bloemen trekken 
Janneke en Elco op een ter-
rasje hun plan voor de tocht 
over het eiland Wight.

het Zuid-Engelse  bloemenparadijs 2

2
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Zuidoost-Engeland is voor mij hét gebied 
van bloemen en planten en van schit-
terende tuinen met een geschiedenis die 
horen bij een landgoed of eeuwenoud 
kasteel. Het was al een tijdje een grote 
wens van me om samen met Elco dit 
bloemenparadijs te bezoeken.
Even voorbij Dover valt me al op hoe 
mooi het eeuwenoude landschap van 
Sussex en Kent is. Ik ben verliefd op dit 
weidse land met z’n zachte glooiingen, 
z’n weelderige heggen van meidoorn, 
bermen barstensvol wilde bloemen, 
kronkelwegen overgroeid door bomen 
en dorpjes verscholen in al dat groen.

We rijden als eerste naar 
Sissinghurst: de tuinen 
en het huis zijn wereldwijd 
een begrip. Ooit woonde er de  
vrijgevochten schrijfster Vita Sackville-
West, die samen met haar man Harold 
Nicolson de tuinen ontwierp.
De tuinen zijn verdeeld in kamers: 
strakke rechte vormen met langeafstand-
doorkijkjes en fraaie focuspunten zoals 
standbeelden en poortjes. Opvallend zijn 
de vele rozen met hun losse weelderig-
heid en romantiek. Die verschillende 
inzichten geven de tuin een magische 
spanning met hoogtepunten in elk sei-
zoen. Tuinieren was volgens Vita vooral 
een kwestie van de ene soort plant naast 
de andere zetten en dan maar kijken hoe 
ze het samen zouden doen. 
Vooral de witte tuin van Sissinghurst von-
den we onweerstaanbaar mooi. Vanuit 
haar torenkamer had Vita een schitte-
rend uitzicht over dit wandeldomein, dat 
nu aan de National Trust is toevertrouwd. 
Vaste tuinlieden verzorgen de tuinen 
zorgvuldig. Hier, en ook in andere 
tuinen, valt op hoeveel betrokken vrij-
willigers liefdevol elk onkruidje en uit-
gebloeide bloem verwijderen. Vergeet 
als u hier bent niet de namen van de 
uiteenlopende rozen te noteren; dat is 
handig als u in de kasteelwinkel uw slag 
wilt slaan. Ik viel voor de bedwelmend 
geurende, gestreepte Gallica Versicolor 
en de Bourbon Prince Charles.

In Hailsham Grange rijden 
we naar de romantische  
tuinen van Great 
Dixter. Het veertiende-eeuwse
privéhuis komt prachtig uit tussen de uit-
bundig volle terrassen. In de stilte van de 
vroege zondagmorgen zijn we alleen met 
zingende roodborstjes en andere flui-
tende vogels. Het lijkt wel een plaatje van 
een sprookjestuin en -huis, dat je zo vaak 
in kinderboeken ziet. Zo’n huis met een 
pannendak, glas-in-loodramen en tuinen 
vol papavers, lupines, rozen en digitalis. 
Voor de bloemenweide geldt: hoe armer 
de grond, hoe groter het aantal wilde 
bloemen; orchideeën, wilde narcissen, 
kievitsbloemen, primula’s en zomer-
klokjes. Ook zijn er gemengde borders 
met vaste planten, struiken, klimplanten 
en winterharde planten, zodat de tuin 
ook in de winter een lust voor het oog 
is. Er zijn geen kleurenschema’s; alles 
groeit vrolijk door elkaar. Ook in de 
ommuurde, de verdiepte en de exotische 
tuin raak je niet uitgekeken. Het duurt 
jaren voordat zo’n perfecte balans wordt 
verkregen. Er is een terrasje met sapjes, 
warme chocola, sandwiches en een thee-
schenkerij, waar je ook kersen in bakjes 
kunt krijgen. Echt Engels! 

Vervolgens brengen we een 
bezoek aan de tuin van Noel 
Thompson, Hailsham 
Grange, waar met behulp van 
hagen, muren en vormsnoei verschil-
lende compartimenten zijn ingericht: 
borders, ornamenten en een prachtige 
Pilostegia vibunoides tegen het klassieke 
huis, bijzondere heesters en een serre. 
Ook genieten we er van een heerlijke 
sandwichlunch met een glaasje wijn.

Dat u voor tuinieren niet  
oud hoeft te zijn, bewijst het 
gastvrije echtpaar McGrath 
in Town Place. Sinds 1990 
tuinieren zij in hun tuin rondom hun 
zeventiende-eeuwse woonhuis. Verse geu-

ren en frisse kleuren zijn kenmerkend 
voor deze harmonieus gestructureerde 
tuinen. We genieten op een hellend 
gazon van thee, cakes, scones met jam 
en clotted cream. Van hieruit zie ik de 
mooiste rozentuin ooit, met een weelde 
aan roze, witte, gele, purperen en perzik-
kleurige rozen. Uitbundig bloeiend en 
met geuren die ik wel aan mijn penselen 
zou willen smeren. Overdonderend. Een 
waterval aan perken, hagen van rozen, 
pergola’s met klimrozen en bankjes 
om daarop van honderden floribunda 
rozen te genieten. Nu ik hier al dit heer-
lijks ruik en bewonder, besluit ik dat ik 
meer kleurige en geurige rozen in mijn 
eigen tuin wil. Ik zou ze allemaal wel 
willen meenemen om ze te schilderen. 
Bedwelmd en overweldigd val ik op 
de schouder van mijn droomprins op 
het gazon in slaap.  “Hoeveel heb je er 
geschilderd? Dit is een werkbezoek!” 
plaagt Elco wanneer hij me wakker 
maakt. We raken in gesprek met de eige-
naar-bewoners van dit lustoord en horen 
dat zij met hun collega’s een soort com-
petitie houden welke tuin de mooiste is 
en welke de meeste bezoekers trekt. De 
entreegelden gaan naar de kankerbestrij-
ding. Werkelijk top!
De veerboot brengt ons de volgende 
dag naar het eiland Wight. Het heeft 
de vorm van een diamant met rond-
om stranden, kliffen en inhammen. 
Luilekkerland voor zeezeilers, maar 
evengoed vol variatie voor landrotten. 

Onze volgende bestemming  
is Mottistone, een 
soort baken in een zee die 
behoorlijk kan spoken.  
Het landgoed ligt hoog en goedbeschut 
tegen de zeewind. Omdat men hier 
geen zware vorst kent, gedijen zelfs 
planten uit Zuid-Afrika, Zuid-Amerika 
en Australië er prima. Bananenpalm, 
yucca’s, paardenstaarten, oleanders en 
protea’s doen het hier goed. Sinds de 
laatste particuliere eigenaren het land-
goed aan de National Trust overdeden, 
is deze met nieuwe plantensoorten 
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‘Ik zie bloeiende rozen met geuren die ik  
        wel aan mijn penselen zou willen smeren’

▷

1 Middeleeuw se pracht en 
rust van Penshurst Place.
2 Tussen de bedwelmend 
geurende lavendel.
3 Vijver in de spetterende 
Italiaanse tuin.
4 De weelde rige Engelse 
rozen van Penshurst Place.

Penshurst place
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3 4
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begonnen. Deze moeten zich in dit 
mediterrane klimaat zonder kunstmatige 
voeding en besproeiing op de droge, 
zanderige grond staande zien te houden. 
Schitterende dubbele borders in wisse-
lende kleurschakeringen omzomen het 
uitzicht op het eeuwenoude huis. In het 
voorjaar zijn er narcissen, doronicum en 
euphorbia, in de zomer witte, roze en 
purperen bloemen zoals Nepata, vaste 
geraniums, scabiosa, campanula, lynchis 
en penstemon.

Thuis verheugde ik me bij 
voorbaat al op ons bezoek 
aan Osborne House 
en inderdaad, ik kom er 
ogen tekort. Het was het buiten-
verblijf van Koningin Victoria en haar 
man Prins Albert. Het uitzicht over zee is 
werkelijk fantastisch. Toen dit huis rond 
1850 door de koninklijke familie als 
vakantiehuis werd betrokken, zijn de fon-
teinen, het park, de terrassen en de per-
ken ontwikkeld naar eigen ontwerp van 
Prins Albert. De schitterende terrastui-
nen worden vier keer per jaar herplant 
volgens de oorspronkelijke Victoriaanse 
patronen. Voordat ik naar de indrukwek-
kende ommuurde tuin slenter - langs 
een magistrale Libanese ceder, oude 
Wellington eiken en een imponerende 
kurkboom - loop ik langs zonnebloemen, 
kleurige groentes en kervel. We lopen 
onder rozenbogen door en roepen ‘oh’ 
en ‘ah’ bij steeds weer nieuw sappig fruit 
en snijbloemen. Als we het park verlaten, 
geeft de gastvrije tuinman me een mag-
nolia grandiflora mee om te schilderen.

De uitgestrekte Ventnor 
Botanic Gardens  
liggen op vrij droge grond 
aan de zuidkust van Wight. 
Het microklimaat is uitstekend geschikt 
voor planten zoals de eucalyptus, cactee-
en, vetplanten en bamboe. Zware regens 
helpen zo nu en dan een handje. Het is 
vooral een educatieve tuin, waarin pick-
nickende families hun ogen uitkijken.

De middeleeuwse tuinen van 
het voorname Penshurst 
Place verraden de goede 
smaak van generaties edel-
lieden. Ze lieten de dorpsbewoners
meedelen in de rijkdom van de tuinen. 
Het dorp rouwt en trouwt er nog altijd 
en helpt mee om het landgoed te onder-
houden. Wel zestigduizend bezoekers 
komen er jaarlijks op af. Het is een  
nationaal erfgoed zonder weerga, 
dankzij de energie en liefde van Lady 
de l’Isle en haar voorgangers. Naast de 
traditionele uitstraling zijn er ook oog-
strelende nieuwigheden, zoals de Union 
Flag Garden van blauwe lavendel en 
witte en rode rozen. Jaarlijks moeten er 
drieduizend rozen worden gesnoeid en 
besproeid. Inspanning, ingeboren liefde 
en zorg voor het landschap en doorzet-
tingsvermogen van de talloze medewer-
kers staan hier garant voor permanent 
genieten. Er is stijlvolle ingetogen kleu-
renpracht tussen de buxushagen, in een 
Italiaanse tuin met fonteinen en onder 
oude ginkgobomen. Er zijn geelblauwe 
borders in de kleuren van het familiewa-
pen en magnolia’s en waterlelies onder 
de sprankelende fontein in de vijver die 
Diana’s bad werd gedoopt. In het voor-
jaar bloeien er margrieten, bluebells, 
sleutelbloemen, narcissen en tulpen. En 
overal staan bankjes. 

Goodnestone Park 
Gardens heeft werkelijk 
alles wat ouderwets en lan-
delijk zo dierbaar maakt, 
zelfs voor modieuze gehaas-
te stadsmensen. Na jarenlange
verwaarlozing heeft de huidige, hoogbe-
jaarde barones het 250 jaar oude familie-
bezit in oorspronkelijke luister hersteld. 
U valt van de ene verbazing in de andere 
zodra u de ommuurde tuin binnenstapt. 
De verstilde omgeving met verweerde 
kerktoren en zwijgende graven doet de 
rest. Er zijn soms van die momenten aan 
het einde van een drukke dag waarin er 
niets meer te wensen valt behalve een 

1

‘Ik zou ze wel allemaal mee  
   willen nemen om ze te schilderen!’

▷

2

3

4

1

1 Met de ferry 
van Portsmouth 
naar Wight: in 
drie kwartier 
terug in de tijd.
2 Old English 
Style - eeuwen-
oude straatjes.
3 ‘Come fly 
with me…’
4 Trek in thee 
en tuinen op 
het eiland.

Wight

2

3 4

Mottistone
1 Natuur zonder kunstmest 
of bestrijdingsmiddelen.
2 Planten uit Zuid-Amerika, 
Zuid-Afrika en Australië doen 
het prima in Mottistone.
3 Campanula penstemon  
en Nepeta.
4 Eenvoudig genieten.
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1 Goedbewaarde kasgeheimen van 
Goodnestone.
2 Achter de horizon ligt Goodnestone 
Park garden.
3 De energieke Lady de l’Isle, burggravin 
van Penshurst Place met Janneke.
4 Italiaanse vijver in Penshurst Place.
5 Uitnodigend tuinhek met het familie-
wapen van de burggraaf de l’Isle. 
6 Vroege Middeleeuwen in late avond-
zon bij Goodnestone.
7 Grand Old Lady Fitzwalter (83) met 
Janneke in de achter elkaar verscholen 
liggende Goodnestone gardens.
8 Het grafelijke gazon van Penshurst 
Place in de Union Flag Garden. 

Margriet-lezeressen krijgen de kans om 
in de voetstappen van het echtpaar 
Brinkman te treden! Voor uw verblijf is 
namelijk hetzelfde exclusieve Chilston 
Park Hotel gereserveerd. Dit op een 
landgoed gelegen hotel, heeft de uit-
straling van een echt Country House 
Hotel en beschikt over een uitstekend 
restaurant. Voor het diner een drankje 
nemen in een van de gezellige lounges 
of in de bibliotheek, bij de open haard 
en na het diner croquet spelen op het 
onberispelijke gazon... hier kan het. 
Vanuit dit hotel bezoekt u de tuinen 
die Janneke Brinkman inspireerden. 
Ook wacht u een ontvangst door Lady 
Fitzwalter en Lady de l’Isle, de dames 
die op respectievelijk Goodnestone 
Park en Penshurst Place wonen. Ook 
gaat u genieten van hun schitterende 
tuinen. Het echtpaar McGrath laat u hun 
tuin, Town Place, zien, die tot de beste 
particuliere tuinen van Engeland wordt 
gerekend. Mr. Noel Thompson, eigenaar 
van het prachtige Hailsham Grange, 
nodigt u uit voor een sandwichlunch. 
Verder staan er bezoeken gepland aan 
beroemde tuinen als Great Dixter en de 
beroemde tuinen bij Sissinghurst Castle. 
En niet te vergeten een dagexcursie 
naar het Isle of Wight, met daarbij een 
kijkje in Osborne House. Er blijft genoeg 
tijd over om in het historische stadje 
Canterbury rond te kijken. Hier kunt u de 
beroemde kathedraal bezoeken of fijn 
winkelen.

Het hotel 
Chilston Park Hotel bevindt zich op 
eigen grond, compleet met tuinen,  
gazons en parkland. Hier kunt ’s avonds 
nog croquet of jeu de boules spelen.  
Kijk voor meer informatie op  
www.handpickedhotels.co.uk.

bankje in de zon. Dit was zo’n dag en dit 
is zo’n plek. Lady Fitzwalter (82) vertelt 
bij haar beeldschone borders hartstoch-
telijk over wetmatigheden voor succesvol 
tuinieren. Purpers bijvoorbeeld geven 
diepte en kracht in een tuin tussen aller-
lei kleuren roze, blauw, lila en paars. Of 
het nu fuchsia’s, rozen of clematissen 
zijn, herhaling is belangrijk voor de rust, 
eenheid en harmonie in een border. 
“Tuinieren geeft jong en oud plezier,” 
antwoordt ze op mijn vraag waar ze de 
tijd vandaan haalt. Ze heeft gelijk. In het 
aangrenzende bos met een vierhonderd-
jarige kastanje verdwijnt langzaam de 
zon achter de horizon. De maagdelijk 
witte magnolia grandiflora uit 1903 
steekt in het strijklicht sfeervol af tegen 
de hemelsblauwe hortensia’s. The Lady 
of the House plukt de witte bloem. 
“Ik heb er al zo een,” zeg ik schuchter. 
“Bloemen kun je nooit genoeg schilde-
ren,” antwoordt ze nuchter. “Dan zijn 
zij er tenminste nog als wij er niet meer 
zijn.”

In het majestueuze werelderfgoed van 
de Canterbury Cathedral zeggen Elco 
en ik vlak voor we aan onze terugreis 
beginnen oprecht dank u wel voor de 
fantastische verlokkingen van zoveel ver-
rukkelijke bloemen en voor zoveel har-
telijke gastvrijheid van aardige, behulp-
zame en bescheiden mensen. 

Dit is de beknopte versie van Jannekes 
reisverslag. Haar volledige verslag kunt u 
nalezen op www.margriet.nl/reizen.

Zesdaagse  
tuinenreis:  
Grandeur  
in Kent

Inclusief
•  Vijf nachten op basis van halfpension 

(incl. diner en uitgebreid Engels ont-
bijt) o.b.v. een tweepersoonskamer in 
het voortreffelijke Chilston Park Hotel 
(**** Manor House categorie)

•  Bezoeken aan een keur van prachtige, 
speciaal voor u gereserveerde tuinen: 
Sissinghurst, Great Dixter, Town Place, 
Osborne House, Hailsham Grange incl. 
sandwichlunch en Penshurst Place.

•  Entrees voor de bovengenoemde  
tuinen

•  Begeleiding door op tuingebied  
ervaren reisleiding 

•  Vervoer per luxe tourbus met ervaren 
chauffeur

•  Treinvervoer Calais - Folkstone (de bus 
gaat op de trein)

•  Dagexcursie naar het Isle of Wight, 
incl. overtocht

• Boekje met tuinbeschrijvingen

Exclusief
• lunches
• verzekeringen
•  uitgaven van persoonlijke aard en an-

dere bezoeken dan boven omschreven

Prijs
Deze exclusieve reis wordt u aangebo-
den voor € 685 p.p. 
(toeslag eenpersoonskamer € 200).

Reisdata
7 juni, 14 juni, 21 juni en 5 juli

Vervoer
U rijdt per trein (de bus gaat op de trein) 
in minder dan veertig minuten door de 
Kanaaltunnel van Calais naar Folkestone. 
Opstapplaatsen: de Nederlandse tour-
bus komt u in Amersfoort (08.00 uur), 
Utrecht (08.45 uur) of Breda (10.00 uur) 
bij de verschillende NS-stations ophalen. 
Op zowel de eerste als laatste dag wor-
den er nog tuinen bezocht.

Hoe te boeken en voor meer  
informatie:
Kijk op www.margriet.nl/reizen of bel 
met Garden Tours, 010 - 228 11 00.  
Een e-mail sturen kan ook:  
info@gardentours.nl.
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Elco en Janneke prinsheerlijk in 
de koninklijke tuin van Osborne 
House.
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