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le Bois des Moutiers

Varengeville-sur-Mer, Frankrijk 1850
Op een oud landgoed in Frankrijk wordt een illegaal schuurtje met ‘een mantel
der liefde’ bedekt.

De Engelse architect Edwin Lutyens (spreek uit Lutjens) verbouwt samen
met de tuinarchitect Gertrude Jekyll een landgoed aan de NoordFranse kust. De achtertuin grenst met een enorm bosterrein en een
rododendronvallei aan de zee. Aan de voorzijde liggen een aantal tuinen
als kamers aan elkaar geschakeld. De middelste tuin (a), vol met van die
typische Engelse vaste plantenborders, is de entree tot de woning. Ernaast
liggen een aantal thematische tuinen (b, c en d) aan een route (3) haaks op
de entree. De tuinen worden door gemetselde muren en geschoren hagen
van elkaar gescheiden en door rozenpoorten en pergola’s verbonden. De
route komt uit in de met een hoge muur omkaderde rozentuin.
Aan het eind staat achter de muur een huisje (5). Het huisje aan de
andere kant heeft in de muur een raam gemaakt en door de muur een
doorgang gemaakt naar een schuurtje, die aan deze kant staat; een nogal
vreemde en opvallende situatie. Gelukkig staat er om het schuurtje een
geschoren haag die de helling van het dak van het schuurtje volgt; als een
koesterende warme mantel wordt het opeens een deel van het spel van
hagen in de tuin.
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de ingang met bordertuin (2 en a)

de tuinenroute (3)
Een ongelukje, een verstoring, een foutje? Beter is het
onvolkomenheden te accepteren, er liefdevol mee om te gaan en
te koesteren.
Edwin Lutyens heeft jaren later na de eerste Wereldoorlog in
België en Noord-Frankrijk de begraafplaatsen van gevallen Engelse
soldaten ontworpen. Dat waren er veel.
Bij één ervan, Maple Copse Cemetery bij Zilbeke bleek door
het beschikbare terrein een ideaal-plattegrond niet mogelijk.
Het leidde tot sierlijke bogen in de muur van de ‘ha-ha’ die de
begraafplaats omringd.

de rozentuin (4)

Maple Copse Cemetery, Zilbeke België

plattegrond Maple Copse Cemetery
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