Nieuwsbrief HORTUS TER SAKSEN vzw – November 2012
Met deze nieuwsbrief willen wij even herinneren aan de activiteiten die de komende maand(en) op
het programma staan :
1. Hortuswandeling in de Kempen 2. voorstelling tuinenreis naar Londen 3. Een tuin vol vlinders
4. Fergus Garrett uit Great Dixter naar Hof ter Saksen 5. Daguitstap naar Chelsea Flower Show
6. Op zoek naar respondenten over de geschiedenis van Hof ter Saksen

1. Zondag 4 november 2012: Hoogstraten – Wortel: luswandeling op de GR-Kempenroute
Bossen, beemden, dreven, stukjes heide en vennen... kortom: de Noorderkempen op hun best.
Prachtige ingetogen natuur gecombineerd met het culturele erfgoed van dit grensgebied met
Nederland.
Afspraak : 9.30 uur, centrum Hoogstraten, parking achter de kerk in de Dr. Versmissenstraat
Inschrijving :j Marc T 0494 12 86 81 of marc.castelyns@skynet.be

2. Donderdag 8 november 2012, 20u-22u: Voorstelling van onze tuinenreis “Londen voor tuiniers”
van 9 tot 12 mei 2013.
We beginnen onze tuinenreis ten zuiden van Londen, nl. in Nymans Garden. Een tuin van de National
Trust met een mooie collectie Camellia, Rhododendrons, Eucryphia en Magnolia. Daarna is Wisley
aan de beurt, hoofdtuin van de Royal Horticultural Society. Deze toptuin van ± 100 ha, herbergt een
ommuurde tuin, rotstuin, watertuin, heidetuin en sedert een vijftal jaren een kathedraal-achtige
serre ter grootte van 10 tennispleinen en een hoogte van 12 m. Hierin worden 3 klimaatzones
nagebootst.
De tweede dag bezoeken we Capel Manor Gardens. Deze tuin heeft 60 toontuinen en landschappen
die men kan exploreren. Hier bevindt zich ook een school waar men o.a. voor tuinarchitect kan
studeren. Daarna gaan we naar Hampstead Heath en Fenton House waar we een prachtig
panoramisch zicht op Londen krijgen. Fenton House heeft een kleine maar mooie tuin en in het huis
zelf kan je schilderijen van Constable en Breughel bewonderen alsook een mooie collectie oude
meubelen en muziekinstrumenten. De laatste tuin op vrijdag is de Chelsea Physic Garden in hartje
Londen. Dit is Londens oudste botanische tuin, gesticht in 1637 door de Society of Apothecaries of
London met als doel de medicinale kwaliteiten van planten te bestuderen en ook te gebruiken.
’s Zaterdags maken we ’s morgens een wandeling door Richmond Park. Dit is het grootste koninklijke
park van Londen (± 10 km²) en werd vroeger gebruikt als jachtgebied. Vandaag de dag leven er nog
een 600-tal herten (vooral edelherten en damherten). Hier willen we o.a. de Isabella Plantation
bezichtigen, een prachtige bostuin met een rijke fauna en flora. Daarna bezoeken we het
schitterende Hampton Court Palace met zijn prachtige tuinen en park. Dit paleis waar talrijke Engelse
koningen woonden is uniek in zijn soort en herbergt o.a. nog een authentieke middeleeuwse
keuken. Hoogtepunten van de tuinen zijn o.a. de grote wijnrank daterend van 1768, de doolhof, de
klassieke tuin naar tekeningen uit 1702, de grote Taxus-bomen, …
Zondagmorgen bezoeken we het London Wetland Centre. Dit voormalig drinkwaterbekken werd in
tien jaar tijd omgebouwd tot een ecologisch zeer interessant natuurgebied waarbij men o.a.
moerasgebieden uit de hele wereld heeft proberen na te bouwen. Een heerlijk stiltegebied en
vogelparadijs op een “steenworp” van een wereldstad. Last but not least gaan we naar de Royal
Botanic Kew Gardens (± 120 ha). Deze wereldvermaarde tuin huisvest heel wat zeldzame planten en
is door de Unesco uitgeroepen tot werelderfgoed.
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Organisatie: Hortus ter Saksen vzw
Reisbegeleiding: Christa Maes en François Seghers
Plaats: Hoeve Hof ter Saksen
Inschrijven voordracht via info@hortus-ter-saksen.be of 0473 27 60 85. Deelnemers aan de
tuinenreis kunnen zich vanaf vanavond inschrijven.
Gratis voordracht

3. Donderdag 22 november 2012, 20u-22u: Een tuin vol vlinders
Groenten kweken, voetballen, luieren in een hangmat, bbq-en,… het kan allemaal in de tuin terwijl
je toch nog ruimte over houdt voor wilde dieren. Vlinders zijn al gauw tevreden. Met enkele kleine
ingrepen kan je het deze vrolijke fladderaars naar hun zin maken. Leer alles over blauwtjes en witjes,
zandoogjes en schoenlappers en kijk vol spanning uit naar de komst van de flamboyante
koninginnepage.
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Organisatie: Hortus ter Saksen vzw
Lesgever: Joeri Cortens, Natuurpunt Educatie
Plaats: hoevegebouw Hof ter Saksen
Inschrijven noodzakelijk via info@hortus-ter-saksen.be of 0473 27 60 85 voor 19 november
2012.
Deelname: 2,5 euro

4. Zaterdag 23 maart 2013, 14u30-16u: Fergus Garrett vertelt over “Sussession Planting
Great Dixter is een begrip Engeland en ver daarbuiten. Decennialang was het de thuis van de
flamboyante en erudiete tuinschrijver Christopher Lloyd. Hij durfde te experimenteren met kleuren
en vormen en wars van modetrends ontwikkelde hij zijn heel eigen stijl. Zijn boeken zijn nog altijd
bijzonder actueel, verfrissend en vlot geschreven. Ze zijn nauwelijks geïllustreerd en bedoeld voor de
al wat gevorderde liefhebber. Zijn bekendste creatie is misschien wel de Long Border. Gedreven als
hij was, verfoeide Christo – zoals zijn vriendin Beth Chatto hem in haar werken noemde – de luie
tuinier. Hij was daarom met zijn kleine team voortdurend in de weer om zijn tuin geen moment van
het jaar te laten verzwakken en verhief tuinieren tot een vorm van hogere kunst.
In zijn werk vermeldt hij zijn eerste ontmoeting met de jonge Fergus Garrett, toen die nog studeerde
in Wye College. Hij was door diens gedrevenheid en kennis zo gecharmeerd dat hij Fergus later zelf
vroeg of die geen hoofdtuinier in Great Dixter wilde worden. Als je weet dat je al over veel kennis
moest beschikken om door de heer Lloyd als stagiair aangenomen te worden, was dat een bijzondere
gebeurtenis. Vrij snel groeide er een intense vriendschap, gebaseerd op gelijklopende ideeën over
gedurfd, maar harmonisch tuinieren. Samen hebben ze Great Dixter nog grootser gemaakt dan het al
was.
Bij zijn dood had Christopher Lloyd een testament opgemaakt met de bedoeling dat Great Dixter als
historisch monument zou blijven bestaan. Er is toen een vzw opgericht die nog heel veel geld moest
verzamelen om het geheel van de mede-erfgenamen over te kopen. De heer Garrett heeft zich
grenzeloos ingezet om de nalatenschap van zijn beste vriend intact te houden. Hij heeft de tuin
ondertussen verder ontwikkeld in de oorspronkelijke stijl. Wanneer je Great Dixter in East Sussex
(UK) ook bezoekt, het staat er altijd perfect bij en dat ligt aan de ijver en de inzet van het personeel.
We hebben Fergus Garrett bereid gevonden om ons te leren hoe je een border het hele jaar door
boeiend en in prima staat kunt houden. Hij komt op zaterdag 23 maart speciaal uit Sussex naar
Beveren om ons ongeveer anderhalf uur te onderhouden over Succession Planting. Nadien nemen
gidsen van Hof ter Saksen u graag mee voor een korte wandeling in de tuin.
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Plaats: Hof ter Saksen , Haasdonkbaan 101, 9120 BEVEREN
Toegangsprijs: 10 euro
Inschrijven zo snel mogelijk via info@hortus-ter-saksen.be of 0473 27 60 85 EN door
overschrijving van 10 euro pp. op BE 73 0682 2446 1360 met vermelding Fergus Garrett
Beperkt aantal plaatsen.

5. Vrijdag 24 mei 2013: Daguitstap Chelsea Flower Show
De 100ste editie belooft er eentje te worden om in te kaderen!
De totale kostprijs van de trip zal rond de € 150 bedragen (afhankelijk van de prijs van de
inkomtickets en de Eurostar).
Inschrijven ten laatste tegen 1/12/2012
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Organisatie: Hortus ter Saksen vzw
Reisbegeleiding: François Seghers
Info: francoisseghers@skynet.be
Plaats: Station Brussel Zuid
Inschrijven voor 1 december 2012 door storting van 100 euro pp op rekening BE 73 0682-

2446-1360 van Hortus ter Saksen vzw met melding ‘Chelsea’. De rest te voldoen voor 15
april 2013.

6. Toen & nu: Het verhaal achter het verhaal

Hortus ter Saksen vzw wil aan de hand van interviews herinneringen en persoonlijke
ervaringen die van historisch belang zijn over de geschiedenis van Hof ter Saksen verzamelen.
En dit niet alleen om historische feiten te achterhalen, maar meer om te weten hoe mensen
het beleefde verleden een plaats geven in hun dagelijks leven. Hortus ter Saksen vzw is op zoek
naar mensen die iets over de geschiedenis van het domein weten: door eigen opzoekingswerk,
doordat ze er misschien nog zelf gewerkt hebben of doordat een familielid hen één of ander
heeft achter gelaten.
Graag contact nemen met christa.maes@beveren.be of 0472 94 00 63.

