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Bourton House Garden
Cotswolds, Engeland
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Spectaculair plantengebruik
en perfect onderhoud
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Tekst : Julia Voskuil
Foto’s : Julia Voskuil, Bourton House

Het statige huis is eeuwenoud, opgetrokken uit
de zandkleurige kalksteen van de Cotswolds,
een flauw heuvelend landschap. Het huis en de
tuin hebben eenzelfde vriendelijke uitstraling,
maar voor tuinbezoekers zijn bij aankomst
alleen de strakke daklijn van Bourton House en
de daken van diverse bijgebouwen zichtbaar. Na
ontvangst in de fraai gerestaureerde tiendschuur,
waar ooit een tiende deel van de oogst werd
opgeslagen die elke pachtboer verschuldigd was
aan de landeigenaar, wacht de tuin in al zijn
verscheidenheid. Hier zwaait headgardener
Paul Nicholls al veertien jaar de scepter, een
garantie voor verrassend plantengebruik en
perfect onderhoud.
Onlangs werden de trotse eigenaren, Roelof en Cheryl
Quintus, verrast met de toekenning van de Cotswolds
Tourism Award 2013 (‘Small Visitor Attraction of the Year’,
zilver)! Een waardering voor de openstelling van hun tuin,
die bezoekers veel te bieden heeft. Er zijn prachtige borders,
gemengd en op kleur, met bollen, heesters en… mediterrane
planten. Die worden vorstvrij overwinterd in een tunnel.
Liefhebbers van vormsnoei komen eveneens aan hun trekken
en ook een ‘mooie moestuin’ ontbreekt niet. Bourton House
onderscheidt zich echter vooral door de vele rijk beplante
potten, bakken en hangmanden met royale afmetingen en
een uitzonderlijke beplanting. Zo is bijvoorbeeld Aeonum
een van de favorieten.

Grote variatie aan sfeer
In 1987 werd de tuin voor het eerst een zondag opengesteld
in het kader van The National Gardens Scheme (NGS),
een initiatief met een charitatief karakter. Later werd de
openstelling verruimd en de tegenwoordige eigenaren
zetten die traditie voort. Inmiddels oogsten huis en tuin veel
waardering bij bezoekers en de pers, waaronder filmploegen
uit met name Japan. Jacky Rae en Gareth Griffiths zorgen
er onder leiding van Paul Nicholls voor dat de tuin er
steeds piekfijn bijligt. In het seizoen knippen ze dagelijks de
uitgebloeide bloemen uit in de borders en de talrijke potten,
bakken en hangmanden.

Foto’s
1 Bourton House Garden, met Parrotia (links) op het
ruime gazon
2 Canna’s en Crocosmia’s kleuren de grote oranje border,
oostelijk van het gazon
3 Knot Garden, formele tuin met ‘mandvijver’ in het
centrum

De tuin ligt op het zuiden, met een hoogteverloop van het
westen (hoog) naar het oosten (laag), waar de tiendschuur
staat en bezoekers de tuin binnen komen. De bodem in
het gebied bestaat uit kalksteen, voedzame en doorlatende
grond. Het glooiende landschap geeft ook de tuin
reliëf. Met creatief gebruik van muren en hagen zijn de
hoogteverschillen opgevangen en ontstond een gelaagdheid,
die de mogelijkheid gaf diverse tuinonderdelen te creëren
met elk een eigen sfeer.
De plattegrond met genummerde onderdelen geeft een beeld
van de 12.000 m² grote locatie. Het centrale deel ligt achter het
huis (8). Vanaf het beschutte terras bij het huis is een weids
uitzicht op de weilanden met grazend vee, zo ver als het oog
reikt. In zomer en herfst is de tuin van Bourton House op z’n
mooist. Vanaf juni komen de borders op kleur en tot diep
in oktober zorgen warme herfstkleuren van heesters zoals
Parrotia voor mooie effecten. Snoeivormen zijn te vinden in
de besloten Knot garden (10) en aan de voorzijde van het
huis (13).
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Foto’s
1 Actinidia kolomikta versiert de tiendschuur
2 Een pottenborder leidt naar de Topiary Walk

Uitzicht vanuit het huis
Vanuit de tiendschuur lopen bezoekers de voormalige
boomgaard in, het laagste deel. Op een enkele oude
vruchtboom na ligt het accent tegenwoordig op gras.
Daardoor is het een ruimte die rust uitstraalt en dankzij de
opgaande heesterbeplanting aan de zijkant ook intiem is. Een
fraaie es (Fraxinus) krijgt hier alle ruimte om uit te groeien.
De muren van de tiendschuur zijn aan zowel de voor- als
achterzijde versierd met boompioenen en leiheesters zoals
klimhortensia en Actinidia kolomikta, een aan kiwi verwante
heester met opvallend roze-wit-groen gekleurd blad.
Vanuit de boomgaard is via twee doorgangen een hoger
gelegen tuindeel bereikbaar, dat vroeger in gebruik was als
moestuin. Nu zijn er langwerpige siertuinen waaronder de
Topiary Walk (2). Mooie buxusvormen langs een half verhard
pad, met spiralen, kegels, bollen en levende steunberen tegen
de tuinmuur. Plantenzuilen van siersmeedwerk markeren
het pad. De naast gelegen White Garden (3) heeft borders
op kleur met witbloeiende planten zoals Centranthus ruber
‘Albus’, rozen en vaste planten met grijs blad zoals Artemisia.
Dwars op deze langwerpige tuinen ligt de kas, waar
vorstgevoelige planten worden overwinterd. Een breed,
omhoog lopend graspad met borders voert naar het grote
gazon achter het huis. Om het gazon liggen borders met
vaste planten, eenjarige soorten en bolgewassen, ook
karakteristieke heesters zoals Lonicera ledebourii. Twee
Parrotia’s op het gazon accentueren de symmetrie van het
huis, die wordt herhaald door een trap naar de ‘Raised walk’
(7), met borders aan weerszijden. Aan de zijkant van het huis
ligt een intieme moes- en kruidentuin verborgen, bereikbaar
via een doorgang in een tuinmuur (6).

Borders omkaderen het gazon
Het royale gazon geeft ruimte en doet het huis en de kleurige
beplanting rondom goed tot zijn recht komen. Een grote
border met heesters en andere planten in nuances geel en
oranje zorgt voor een kleurenfeest van vele zomermaanden.
Met warmteminnende planten zoals Canna ‘Durban’,
Crocosmia, pantoffeltje (Calceolaria), slaapmutsje en dahlia’s
zijn verrassende combinaties gemaakt die opvallen door
hun blad- en bloemkleuren. Al in de jaren veertig lag op deze
plaats een border, maar de plantencombinaties zijn telkens
aangepast aan de mode van de tijd. Aan het einde van de
border groeit een imposante oude Taxus, die met zijn enorme
afmetingen de wacht houdt over de bloemenpracht aan zijn
voeten. Hier ontmoet de tuin het landschap, begrensd door
een muur met verhoogd wandelterras.
Het hoogteverschil tussen het gazon en het wandelterras
wordt gesierd door borders, met hagen ervoor. De schuin
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Foto’s
3 Tiendschuur en Topiary Walk met levende steunberen
4 Borders rond het ruime gazon, een eeuwenoude Taxus
als blikvanger
5 White Garden in grijs en wit met o.a. Rosa ‘Pearl Drift’
6 Zicht op het landschap via schuine borders en raised
walk
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oplopende borders doen de combinaties extra goed tot hun
recht komen. Het wandelterras is versierd met elementen
van smeedijzer, begroeid met klimplanten. Met een trap van
natuursteen is een zichtlijn gecreëerd, die een relatie heeft
met het huis. Achter de muur is het glooiende landschap
zichtbaar, met vee in de weiden. Het ruimtelijk effect is
indrukwekkend.
Aan de andere kant van het gazon liggen, verborgen
achter hagen, een formele tuin (10) en een schaduwkas (9).
Geheel door latwerk beschermd groeit hier een collectie
schaduwplanten, waarvan het blad extreem gevoelig is voor
zon zoals Trillium, Arum, Dysosma en Arisaema. Stuk voor
stuk zijn dit echte liefhebbersplanten.
De formele zijtuin is volledig omhaagd en bestaat
uit buxuspatronen, met centraal een vijver. Dit is een
kunstwerk in de vorm van een mand, afkomstig van de
Wereldtentoonstelling in 1851 in Hyde Park, Londen. Deze
spectaculaire manifestatie was een ode aan industrialisatie en
design. Na afloop werden beelden en andere sierelementen
geveild en vonden hun weg naar particulieren.
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Zijtuinen en entree
Vanuit de formele tuin geeft een doorgang in de haag toegang
tot een open ruimte met een ovaal gazon, dat geschikt is voor
het croquetspel (11). Dit gazon wordt omzoomd door een
vaste plantenborder aan de zonkant en een heesterborder in
de schaduw van het huis. Een hoge muur scheidt de tuin
van de weg. De rij bomen voor de muur is opgesnoeid om
schaduwplanten in de onderbegroeiing meer licht te geven.
Tegen de zijgevel van het huis ligt de Fountain garden (12),
een kleine intieme tuin met snoeivormen en een prachtige
verharding met kiezelranden. De gevel van het huis is benut
voor leifruit. Hoewel hier door de situering op het westen
weinig zon komt, is het een mooi tuindeel vanwege de
rustige sfeer: groen voert de hoofdtoon. Alleen een grote pot
met beplanting geeft extra kleur.
Aan de voorzijde van het huis ligt een relatief ondiepe
tuin, volledig versierd met buxus die in allerlei vormen is
gesnoeid. Een tuinmuur schermt de ruimte af van de weg.
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Foto’s
1 Fountain Garden bij de westgevel, rustig en groen
2 Combinaties in de westelijke border, Aster x frikartii ‘Mönch’ (voorgrond)
en Lythrum salicaria ‘Firecandle’
3 Pottenborder met o.a. Pelargoniums, Fuchsia ‘Checkerboard’ en Tibouchina
4 Combinaties in terracotta potten, vanaf links o.a. Helichrysum ‘Dragon Hill’,
Centaurea argentata,Tradescantia pallida ‘Purpurea’, Begonia ‘Apricot Shades’,
Sanvitalia procumbens , Helichrysum ‘Coco’ en paarse Osteospermum.
Op de achtergrond Phormium, Astelia, bonte Abutilon en Aloe.

1
Mooie kolommen met een metalen sierhek vormen de
ontsluiting van de hoofdingang. De halfverharding heeft
dezelfde kleur als de stenen van het huis. In de zomer
markeren rijk beplante bakken de entree. o

Historie
De Cotswolds, een heuvelachtig gebied tussen Londen en
Bristol, kent al duizenden jaren bewoning. De historie van
Bourton House gaat terug tot 1570, blijkens een inscriptie
in de tiendenschuur met de initialen RP, Richard Palmer. Na
deze eigenaar is het huis tweemaal herbouwd, de laatste
maal door Alexander Popham, kleinzoon van een generaal
onder Cromwell. Het huis heeft kenmerken van de
‘Jacobean style’, die terugvoert op de periode 1603–1625.
Bourton House heeft een opmerkelijk grondpatroon, dat
doet denken aan een kasteel, vierkant met versterkte
hoeken en vier grote schoorstenen. Door de eeuwen heen
heeft Bourton House diverse eigenaren gehad, maar de
tuin in zijn huidige vorm is vooral de creatie van Monique
Paice en haar man Richard. Ze kwamen uit Canada en
kochten het landgoed in 1983. Het huis verkeerde na
drie eeuwen nog in goede staat, maar het interieur en
de tuin moesten worden opgeknapt. Ze sloten het huis
en de omgeving in hun hart en begonnen met grote
voortvarendheid aan het herstel. Na 25 jaar zijn ze om
gezondheidsredenen kleiner gaan wonen. Sinds 2010 zijn
Roelof en Cheryl Quintus eigenaar.
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FavorietE planten
Eigenaren en tuinteam hebben een aantal favorieten, die ook hoog scoren bij de
bezoekers.
Een selectie met toelichting
•
Geranium ‘Rozanne’ – bloeit de hele zomer en behoeft niet te worden
teruggeknipt
•
Rosa ‘Pearl Drift’ – de roze knoppen kleuren mooi bij de witte bloemen; de
bloeit herhaalt zich en de roos is gezond
•
Abutilon ‘Nabob’, ‘Boules de Neige’, Canary Bird’ en andere; rijke bloei vanaf het
planten in juni, vorstvrije overwintering
•
Aeonium ‘Schwarzkopf’, ‘Blushing Beauty’ e.a. voor potten en borders,
overwintering in de kas.

Slapen en eten
Horse & Groom, Bourtonon-the-Hill. Voor lunch en
diner, een drankje en/of
overnachten.
www.horseandgroom.info
The Cotswold Food Store,
net buiten Bourton-on-the-Hill
Locale producten
www.cotswoldfoodstore.co.uk
Bezoek ook:
Sezincote, huis en tuin in
Mogul stijl (India), 1810 –
Cotswold Hills
www.sezincote.co.uk
(reportage in TVE 42)

•

Batsford Arboretum,
Moreton-in-Marsh. Grootste
privécollectie in Engeland van
bomen en heesters
www.batsarb.co.uk

•

Gordon Russell Design
Museum, Worcestershire.
Veelzijdig designer van o.a.
(houten) meubelen (1892-1980)
www.gordonrussellmuseum.org

Nieuw in 2013
Voor het eerst kan dit seizoen onder
begeleiding ook de weide achter
de tuin worden bezocht. Hier
werden bijna twintig jaar geleden
diverse
bijzondere
bomen
geplant
zoals
katsoeraboom
(Cercidiphyllum japonicum), sierpeer
(Pyrus calleryana ‘Chanticleer’),
papierberk (Betula papyrifera) en
Japanse sierkers (Prunus ‘Shirotae’.
Bourton House Garden
Bourton-on-the-Hill
Gloucestershire GL56 9 AE Engeland
(A44, 2 mijl ten westen van
Moreton-in-Marsh)
T +44 (0)1386 700754
info@bourtonhouse.com
www.bourtonhouse.com
Open: april – oktober:
woensdag – vrijdag, 10 – 17uur
(groepen op afspraak,
geen honden)
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