
Plantentuin Esveld Tuinreis 2022 

De Tuinreis van PlantenTuin Esveld naar Normandië in 2022 is samengesteld door Cor van      
Gelderen in nauwe samenwerking met Marlien van der Linden en Cathérine Quesnel. Dit is het 
voorlopige programma, er kunnen nog wijzigingen worden doorgevoerd. 

Dag 1 29 juni 

Op deze dag voert de tuinreis via een privétuin van de in België gerenommeerde dr. Baetens 

naar de bekende abdijtuin Jardin de Valloires. De eerste tuin heeft een bijzondere kwaliteit, de 

plantkeuze is verrassend, daarmee een inspiratiebron voor eenieder die plant technisch de ge-

baande paden eens wil verlaten. Jardin de Valloires paart formele elementen aan een losse na-

tuurlijke stijl. Verschillende tuindelen, zoals de Franse formele tuin, de Engelse tuin, de rozen-

tuin, de groentetuin en de evolutietuin, maken deze botanische tuin afwisselend en interessant. 

Dag 2 30 juni 

Deze dag bezoeken we drie tuinen. We beginnen in de privétuin van de Amerikaan Robert Valtz. 

Al heel veel jaren is Robert bezig zijn Normandische boerentuin om te vormen naar een park-

tuin. Delen van de tuin zijn door ons ontworpen en veel van de beplanting vindt zijn oorsprong 

op onze kwekerij. Daarna reizen we naar de Jardin d’Etretat, een door Cathérine aanbevolen 

tuin ontworpen door de Russische tuin en landschapsarchitect Alexandre Grivko. Een tuin vol 

kunst, of een kunstzinnige tuin? In ieder geval een tuin die reageert op de bijzondere omgeving.  

We eindigen die dag in misschien wel de meest Engelse tuin buiten Engeland, Le Vasterival. Al 

tientallen jaren een geliefde bestemming, sterker nog ik zal nooit de logeerpartij vergeten samen 

met mijn vader bij Prinses Sturdza. Een schatkamer in Engelse woodlandgarden sferen met een 

door Didier Willery verrijkte kruidlaag. Zeer romantisch. 

Le Vasterival  



Dag 3 1juli 

Op deze dag beginnen we weer in een privétuin. Ditmaal van Alex en Nathalie Bachelet die sa-

men met hun dochter een passie voor planten uitstralen die  ongekend is. Of dit tot een mooie 

tuin heeft geleid? We gaan het zien. Daarna door naar de Jardin du Mesnil, de tuin van Philippe 

en Cathérine Quesnel. Al jaren lang zijn zij vrienden van de familie en wij komen dan ook graag 

in hun tuin. Met zijn tweetjes onderhouden zij deze meerdere hectaren grote parkachtige tuin. 

In de tuin gebruiken we de lunch en Cathérine leidt ons vervolgens graag rond.  

Le Jardin de l’Etang de l’Aunay hebben we slechts eenmaal eerder bezocht, maar wat waren 

we onder de indruk. De wat brommerige eigenaar had prachtig gebruik gemaakt van het heu-

velachtige landschap aan de Normandische kust voor zijn herfst en wintertuin. Is het de moeite 

waard in de zomer, zeker wel! De plantkeuzes zijn spannend, de vormgeving is slim, we houden 

er van.   

du Mesnil  

Dag 4 2 juni 

Dag vier zit behoorlijk vol. De tuinreis is voor doorzetters… We starten in Jardin d’Angelique, door een 

vriendin van Cathérine gecreëerde tuin. Zoals wel vaker in Normandië waan je je zomaar in een Engelse 

tuin. Sfeervol. Le Jardin des Valerianes die we daarna bezoeken bestaat uit twee delen, aan beide zijden 

van een simpel landweggetje. Gestart rond het huis konden de eigenaren er geen genoeg van krijgen en 

gingen ze aan de overkant van de weg gewoon door. Toen hadden ze wel al meer geoefend en dat kun je 

volgens ons zien.  L’Agapanthe is het volgende reisdoel, al overwegen we nog wel een tussenstop. Een 

bescheiden tuin qua formaat, maar de laatste keer dat we deze tuin bezochten waren we behoorlijk on-

der de indruk van het vernuft waarmee deze tuin in elkaar was gestoken. Volgens Cathérine is de eige-

naar een vrolijke charlatan, dus  benieuwd naar de hernieuwde kennismaking met deze tuin. We eindi-

gen de dag met een diner in de tuin van Philippe en Cathérine Quesnel. 



 

 

Dag 5 3 juli 

De laatste dag is het alweer tijd om terug te reizen naar Nederland, maar niet zonder een spectaculaire 

tussenstop. Vlakbij Brussel ligt het 20 hectare grote Arboretum Wespelaar, de publiek toegankelijke uit-

breiding van de privétuin Domein Herkenrode. Deze privétuin is maar zelden publiek toegankelijk, maar 

we gaan er van uit dat het voor ons geen probleem gaat zijn. Na deze afsluiting reiden we in ruim twee 

uur weer terug naar Nederland, waar we aan het einde van de middag weer aankomen.  

De tuinreis vertrekt per bus vanaf Reeuwijk. Het ruime parkeerterrein bij de La Place langs de A12 bij 

Reeuwijk biedt voldoende parkeergelegenheid om uw auto enkele dagen te laten staan. 

 

Het hotel waar we verblijven is in Dieppe, aan de kust van Normandië. Vandaaruit zullen we met de bus 

de diverse tuinen bezoeken. De reissom is op dit moment nog niet helemaal exact bekend, maar zal 

naar verwachting uitkomen voor een tweepersoonskamer rond de 1000,- per persoon, op basis van 

een éénpersoonskamer moet er gerekend worden op een toeslag van rond de 200,- per persoon. De 

toegang tot de tuinen is hierbij niet inbegrepen, maar reken op ruim 100,- per persoon voor alle toe-

gangsbewijzen. Zodra we preciezere informatie hebben over de kosten voor de tuinreis zullen we die 

vanzelfsprekend met u delen. De bovengenoemde prijzen zijn dan ook onder voorbehoud. 

 

Le Jardin de l’Etang de l’Aunay 


