
KVDV PLANTENREIS 2013 - ZUID ENGELAND 
 
REISPROGRAMMA 
 
zaterdag 18 mei 2013 
 
6u00 Vertrek te Schoten, Horstebaan, achterzijde parking Carrefour.  215 km 
 P+R Keizershoek bevindt zich net aan de overkant van Bredabaan.   
8u45 Aankomst te Calais. 
9u50 P&O ferry richting Engeland. 
13u00 Bezoek aan de KEW Royal Botanical Gardens te Londen.  173 km 
17u30 Vertrek naar ons hotel te Crawley.      80 km 
19u00 Check-In hotel te Crawley. 
20u00 Avondeten. 
 
zondag 19 mei 
 
8u00 Ontbijt. 
9u40  Vertrek naar onze eerste tuin.      8 km 
10u00 Nymans gardens + lunchmogelijkheid.      
12u45  Vertrek naar de volgende tuin.      10 km 
13u00 Bezoek aan High Beeches.      
14u45 Vertrek naar de volgende tuin.      22 km 
15u00 Bezoek aan landschapspark van Sheffield Park. 
17u00 Vertrek naar ons Hotel.       30 km 
20u00 Avondeten. 
 
maandag 20 mei 
 
8u00  Ontbijt. 
9u30 Inpakken en vertrek voor onze laatste plantendag.    20 km 
10u00 Bezoek aan Wakehurst Place + lunchmogelijkheid. 
15u00 Vertrek naar Dover.        147 km 
17u00 Aankomst te Dover. 
17u50  Ferry naar Calais. 
22u00 Aankomst te Schoten.        215 km 
 
 
 
INSCHRIJVING - KVDV PLANTENREIS 2013  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Inschrijven voor deze plantenreis kan door het overmaken van €310,00 per persoon op bank rek. 
nr. BE05 4163 0769 2175  -  KREDBEBB van SCOT REIZEN, T. Van Cauwenberghslei 83, 2900 
Schoten, Tel 03/658.39.05, met vermelding van ‘KVDV plantenreis 2013 + namen’. 
Gelieve uw inschrijving ook te bevestigen per mail of per ingevulde onderstaande 
inschrijvingsstrook.  
 
Naam : …………………………… voornaam : …………………………. gebr. datum : ……………. 
Naam : …………………………… voornaam : …………………………. gebr. datum : ……………. 
Adres : …………………………………………………………………………………………………….. 
Tel : ………………….. mobiel : ………………………. Email : ………………………………………. 
 
O tweepersoonskamer met dubbel bed 
O tweepersoonskamer met twee enkele bedden 
O éénpersoonskamer  
O kamer te delen met : …………………………… 



PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
Deelname aan plantenreis per persoon = €310,00 
Toeslag voor éénpersoonskamer = €55,00 
 
SCOT REIZEN : T. Van Cauwenberghslei 83 - 2900 Schoten 
Tel.: 03/658.39.05 en mail : vanity@scotreizen.be, http://www.scotreizen.be/Hoofdpagina 
Bankrekening nr. BE05 4163 0769 2175  -  KREDBEBB 
 
Inbegrepen :  - vervoer per autocar 
   - overzet met P&O Calais/Dover/Calais 
    - reisbegeleiding 
   - 2 overnachtingen in Copthorne London Gatwick Hotel  
     op basis van 1/2 pension 
niet inbegrepen :  - middageten in tuinen en maaltijden op de ferry    
   - inkomgelden tuinen 
 
verdere info betreffende de te bezoeken tuinen bij KVDV :  
Gert Dessoy, Alice Nahonlei 45, 2900 Schoten, Tel 03/685.00.79, info@wandeltuin.be 
http://www.kvdv.info/ en http://www.wandeltuin.be/ 
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KVDV PLANTENREIS 2013 - ZUID ENGELAND 
 
PROJECTBESPREKING 
 
Kew Royal Botanical Garden 
 
Misschien de meest traditierijke plantentuin ter wereld. Hier vinden wij echt alles bij elkaar: mooie 
parkaanleg, schitterende serres, zeer uitgebreide plantencollecties en dikke bomen.  De Chinese 
pagode staat hier reeds sinds 1761.  Sinds het begin van de 19de eeuw stuurt Kew 
plantenverzamelaars uit over de hele wereld.  Alle op deze manier verzamelde planten worden 
gekoesterd in de tuinen van Kew en prachtig onderhouden en zeer informatief gepresenteerd.  Er 
is bijvoorbeeld een grote historische collectie van Harde Gentse azalea’s te bewonderen die in de 
loop van de maand mei net in bloei staan naast een 700-tal Rhododendron soorten.  
Zie op http://www.kew.org/ voor meer info. 
  
Nymans Gardens 
 
Deze tuin is reeds 100 jaar een collectietuin van speciale planten in een zeer sfeervolle tuin, 
aangelegd met mooie tuinkamers, snoeivormen en doorzichten.  Het geheel wordt gedomineerd 
door een grote ruïne van het woonhuis dat in 1947 door een brand werd vernietigd.  Dit landgoed 
is nu in eigendom van een liefdadigheidsorganisatie, The National Trust, die deze tuin tot in de 
puntjes onderhoudt. 
Zie verder http://www.nationaltrust.org.uk/nymans/ 
 
High Beeches 
 
High Beeches is zonder twijfel een van de mooiste woodland gardens van Zuid Engeland met een  
magische sfeer, gecreëerd door ondermeer het reliëf en de grote bomen die een aangename 
geborgenheid scheppen.  Wij vinden hier ondermeer een aantal speciale Magnolia’s en 
Stewartia’s.  Als wij deze tuin bezoeken staan er wellicht een aantal van de gigantisch groot 
uitgegroeide Rhododendrons in bloei.  Misschien ontluiken ook reeds de eerste Orchideeën in de 
grasvlakten die hier door het speciaal graslandbeheer elk jaar opnieuw schitteren. 
http://www.highbeeches.com/ 
 
Sheffield Park 
 
Dit landschapspark is ontworpen door Capability Brown en Humprey Repton in de 18 de eeuw 
rondom vier grote vijvers waarvan de oevers vol staan met een zeer uitgebreide collectie van 
indrukwekkende bomen en Rhododendrons.  Dit alles straalt een rust uit waar je gefascineerd blijft 
naar kijken.  Ook in dit park staan enkele kampioenen! (=de grootste exemplaren van bepaalde 
boomsoorten in Engeland) 
http://www.nationaltrust.org.uk/sheffield-park-and-garden/ 
 
Wakehurst Place 
 
Rondom het grote ‘Country House’ uit de 17 de eeuw bevindt zich, naar de vallei toe een tuin met 
een schitterend reliëf en zeer uitgebreide aanplantingen.  Dit is een zeer sfeervolle parktuin waar 
genoeg ruimte is gelaten aan de natuur en nieuwe exotische aanplantingen.  De nieuwe gebouwen 
zoals de millennium zaadbank en het nieuwe bezoekerscentrum zijn dan weer consequent 
opgetrokken in hedendaagse architectuur.  Een toptuin waar wij een hele dag in kunnen rond 
wandelen.  
http://www.kew.org/visit-wakehurst/ 
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KVDV CURSUS PLANTENKENNIS 2013 
 
 
 

- Cursusinhoud:  Naamgeving van planten 
    Herfstverkleuring en fotosynthese bij planten 
    Winterhardheid van planten 
    'Autochtoon' plantgoed, inheemse- en niet inheemse planten 

    Soortenbespreking coniferen 
    Soortenbespreking loofbomen en heesters 
 
- Locatie:   Provinciaal Domein Rivierenhof 
    Turnhoutsebaan 232 - 2100 Deurne 
    Kasteel Rivierenhof, oostvleugel 
 
- Data:    Theorie : zaterdag 20 en 27 april, 10u00 tot 12u00 
    Wandelingen : zaterdag 4 mei en 1 juni, 10u00 tot 12u00 
 
- Openbaar vervoer:  Tramlijn nr 10, Buslijn nr 410, 411, 412 en 414 
    Halte Venneborglaan, Deurne 
    Kasteel Rivierenhof ligt op 200 meter lopen in het park 
 
- Kostprijs:   Leden KVDV €25,00 en niet-leden KVDV €35,00 
    Alle niet-leden worden dan ook ineens lid voor het bestaande 
    werkingsjaar en mogen aan alle verdere activiteiten   
    deelnemen. 
    Activiteitenagenda zie : http://www.kvdv.info/ 
 
- Inschrijving:  mailto:inschrijvingen@KVDV.info 

    Bank Rek Nr BE97 7360 0154 0849  -  KREDBEBB 
 

- Inlichtingen:  mailto:voorzitter@KVDV.info 
 
- Plantenreis:   Zij die zich verder willen verdiepen in de kennis van bomen en 

   heesters kunnen inschrijven voor KVDV PLANTENREIS van dit 
   voorjaar naar Zuid Engeland. Verdere info zie    
   http://www.kvdv.info/ of http://www.wandeltuin.be/ 
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