
Dinsdag 26-04-2022 lezing: Tuinen en parken in Engeland door Olaf Op den Kamp. 

Olaf Op den Kamp, natuurliefhebber in hart en nieren. 

Olaf Op den Kamp is in Limburg vooral bekend als natuurliefhebber. Hij is werkzaam bij het 

Natuurhistorisch Genootschap en voorzitter van IVN Kerkrade. In deze hoedanigheid schreef hij al 

diverse boeken.  

Minder bekend is dat hij ook een groot liefhebber is van cultuur en geschiedenis. Zo bezoekt hij graag 

historische tuinen in binnen- en buitenland en organiseert hij ook reizen naar deze tuinen.  

Olaf neemt ons mee naar vroegere tijden. Hoe zijn de tuinen ontstaan, niet alleen in Engeland en 

Frankrijk maar ook in de vroegere tijden.  

Koningen en keizers lieten al prachtige parken en tuinen aanleggen door tuinontwerpers om 

daardoor hun pracht en praal meer aanzien te geven.  

En dat is ze ook gelukt.  

De Romeinen begonnen hier al mee in de Middeleeuwen en wat later waren het vooral de kloosters 

die kruidentuinen en boomgaarden creëerden. 

 

In deze lezing maken we kennis met Engeland. Naast enkele culturele hoogtepunten en bijzondere 

natuurplekken bekijken we met name bijzondere Engelse tuinen.  

Dit zijn deels grote, parkachtige tuinen die zijn aangelegd door beroemde tuinontwerpers als 

Lancelot 'Capability' Brown, anderzijds tuinen die door privé-personen zijn aangelegd.  

In de Middeleeuwen waren het vooral de kruidentuinen rondom kloosters die beschreven zijn. In de 

Franse tijd waren tuinen met strakke geometrische patronen in de mode.  

(De hieronder geplaatste foto’s zijn niet afkomstig van Olaf Op den Kamp) 

Een van de weinige voorbeelden hiervan is Wrest Park. 

 

Dit is een uitgestrekt park ten noorden van Londen, waar veel elementen uit Franse tuinen, zoals 

broderie-parterres nog aanwezig zijn. Daarop stond in Engeland een tegenstroming, terug naar de 

natuur. Dat is in veel Engelse tuinen te zien. Hierin is de natuur perfecter nagemaakt dan ze zelf ooit 

zou kunnen. 



Hieronder Audley End. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het park rondom Audley End werd door Lancelot 'Capability' Brown in de 18e eeuw helemaal 

omgevormd.  

De voorheen formele tuinen werden door deze beroemde tuinarchitect veranderd in een Engelse 

landschapstuin met fraaie koetswegen en een arboretum. Bij het landhuis hoort ook een prachtige 

walled garden waar de groente en het tafelfruit, deels in speciale kassen, werd gekweekt.  

Zeer fraai is Sheffield Park.  

 

Een uitgestrekte landschapstuin met grote vijvers waarop in juni diverse soorten waterlelies in bloei 

staan. De tuin werd in de 18e eeuw aangelegd door Lancelot 'Capability' Brown als park behorend bij 

Sheffield Park House. In 1925 erfde Arthur Granville Soames het landgoed en richtte de tuin in zoals 

hij tegenwoordig bestaat. Er is ook een prachtig arboretum, aangelegd in 1885, met exotische en 

inheemse bomen. 

 



Bijzonder is ook Nymans Garden. 

  

Met zijn uitgestrekte Engelse tuin met een ruïne met een prachtige kloostertuin, een mediterrane 

tuin, een landschapspark en een prachtige rozentuin die nu volop in bloei staat. 

De tuin werd vanaf het eind van de 19e eeuw aangelegd door drie generaties van de familie Messel. 

In de tuin staan vele rododendrons, camelia’s. Om planten en zaden te verkrijgen werden er zelfs 

verzamelexpedities naar de Himalaya en Zuid-Amerika georganiseerd. De ruïne is het voormalige 

woonhuis dat in 1947 in vlammen opging en nu is ingebed in de tuin.  

En ook heel fraai de botanische tuin bij Wakehurst Place. 

 
Een 16e eeuws landhuis, wordt sinds 1965 beheerd door de beroemde tuin van Kew.  

Er is een prachtig arboretum met een oppervlak van 2 km2 met enorme exotische bomen.  

 



 

 

Hierin is de Engelse nationale collectie van berken, nothofagus, skimmia en hypericum 

ondergebracht. 

Maar ook een prachtige watertuin met allerlei soorten irissen.   

 

 

 

Het was een zeer bloemrijke middag, mooie verhalen met prachtige plaatjes. 

(De hierbij geplaatste foto’s zijn niet afkomstig van Olaf Op den Kamp) 

 


