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So...house and Garden

Pashley Manor Gardens   
Dat Groot-Brittannië het land van de tuinen is, weten we allemaal. En dat de ene 
tuin de andere niet is, ook. Elke tuin heeft zijn eigen specialisatie en is uiteindelijk 
de verwezenlijking van een droom van de eigenaar of ontwerper, waarvan wij allen 
mogen meegenieten. In deze rubriek ‘Home & Gardens’ een bijzondere zomertuin, 
winnaar van diverse prijzen en awards; de Pashley Manor Gardens in Ticehurst.
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Wanneer je de parkachtige romantische laan 
naar het huis inrijdt  is het moeilijk je voor te 
stellen dat er een natuurramp nodig was om de 
tuinen in deze fraaie vorm te doen ontstaan. 
De orkaan van 1987 is de ‘schuldige’. Meer dan 
1000 bomen werden in de zware storm geveld 
en de verslagenheid was groot. De tuinen 
waarover de voorafgaande ontwerpjaren zo 
veel was nagedacht, waren totaal verwoest. Zes 
jaar noeste arbeid in één storm weg. Dit zou 
jaren duren om het weer op te bouwen, was de 
verwachting. Maar erger, de eeuwenoude bomen 
die de tuinen afbakenden waren geveld en het 
zou meer dan een mensenleven duren om dit in 
oude staat te herstellen, of eigenlijk; het was 
onherstelbaar.
Eenmaal bekomen van de schrik keek men 
weer naar de toekomst en men besloot van 
de nood een deugd maken. De bekende 
landschapsarchitect Anthony du Gard Pasley, 
een oude vriend van de huis- en tuineigenaren, 
werd geraadpleegd en men kwam tot het 
ambitieuze plan om tuinen aan te leggen in de 
vorm zoals ze nu zijn.

PASHLEY MANOR

Pashley Manor en de tuinen zijn privé-bezit van 
Mr en Mrs James A Sellick. De manor zelf biedt 
een romantische aanblik. Wanneer je de lange 
oprijlaan inrijdt, word je bevangen door de rust 
en de schoonheid van de manor. 
Het huis staat in een parklandschap met 
prachtige 500 jaar oude eiken. Het huis werd 
rond 1550 gebouwd door Sir Thomas May en 
heeft zowel een Tudor als een Georgian façade. 
De familie May had het huis 400 jaar in bezit, 
de familie behoorde tot de meest aanzienlijke 
families van Sussex. Tussen 1922 en 1945 
was het huis onbewoond, dat wil zeggen dat 
er geen familie meer woonde. In de Tweede 
Wereldoorlog bood het tijdelijk onderdak aan 
Canadese en Poolse militairen. 
De voorgevel van het huis dateert nog steeds 
uit de beginperiode rond 1550. Het huis was 
behoorlijk in verval geraakt en is pas de laatste 
20 jaar in oude glorie hersteld.

So...house and Garden
Evenementen
Ook in 2007 vinden er 
weer diverse activiteiten 
plaats. Een kleine greep:
24 april t/m 3 mei 
Voor de 13de keer het 
Tulpenfestival. Meer dan 
14.000 bollen in ruim 80 
soorten, waaronder veel 
prijswinnaars.

Beeldententoonstelling; 
19 mei tot 2 juni. De 
tuinen vormen het 
prachtige decor voor de 
beeldenexpositie van 
plaatselijke kunstenaars. 
Tijdens de expositie is 
ook een deel van het 
huis opengesteld waar 
de beelden worden 
tentoongesteld en 
verkocht.

Rozenweekend; 16 
en 17 juni. U kunt er 
maar liefst 50 soorten 
rozen, waaronder 
vele prijswinnaars, 
bewonderen. Dé kans 
om die ene fraaie roos te 
bemachtigen waar u lang 
naar op zoek was.

Lily Time; 24 juli tot 
4 augustus waar 40 
lelievarianten centraal 
staan.

Sussex Guild Craft Show, 
1 en 2 september. 
Ambachtelijk 
vervaardigde voorwerpen 
van een selecte groep 
ontwerpers.

Macmillan Coffee 
Morning; 28 september 
van 10.30 tot 13uur.



So British & Irish…..! www.sobritishenirish.nl 

DE TUINEN

Al in de 16de eeuw was er sprake van een 
tuin. Dus ook de geschiedenis van de tuinen 
is al oud. Diverse generaties May zetten er 
hun stempel op. Gedurende de jaren voor en 
tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de 
tuin geheel in verval. Pas rond 1981 werd er 
serieus gewerkt aan het restylen van de tuin. 
Elk jaar werd een deel van de tuin onder handen 
genomen. De tuinen lagen geheel omsloten 
door eeuwenoude hoge, statige bomen. De 
orkaan van 1987 verwoestte een heel groot 
deel van de bomen, de omwalling. De tuin 
was niet langer ingesloten. Dat vroeg om een 
geheel nieuw concept en inrichting. En in 
plaats van een geheel omwalde tuin is er nu een 
prachtige overgang gemaakt van de tuin naar de 
omringende natuur en zijn er een aantal punten 
in de tuin waar je prachtig weg kunt kijken. Dat 
betekent echter niet dat het een grote ‘vlakte’ 
is geworden, integendeel. De inrichting van de 
tuinen is zo dat er toch weer natuurlijk omsloten 
tuinen zijn ontstaan. De tuinen beslaan zo’n 11 
acres, een kleine 4,5 hectare.
In 1990 werden de rozentuin en kruidentuin 
ontworpen en aangelegd. De tuin is 
gespecialiseerd in rozen en tijdens het 
rozenweekend zijn een enorm aantal prachtige 

soorten te koop. Elk jaar werd de tuin mooier 
en mooier en in 1999 volgde de bekroning: de 
tuin werd uitgeroepen tot Garden of the Year. 
De tuinen zijn beslist afwisselend te noemen 
en alle klassieke elementen komen aan bod. 
Vijvers en gazons, rozenperken en gemengde 
borders in prachtige kleuren. De tuinen gaan 
bijna naadloos over in het groene landschap van 
Sussex.

BEELDENTUIN

Men heeft de Christie’s Garden of the Year Award 
gewonnen, maar dat wil niet zeggen dat men nu 
stil zit. De tuinen dienen tegenwoordig ook als 
achtergrond voor beeldhouwwerken van talloze 
plaatselijke en nationale kunstenaars.
Gedurende het hele seizoen worden er door 
de hele tuin sculpturen tentoongesteld. Zij 
vormen één geheel met de tuinen. Veel bekende 
beeldhouwers hebben reeds hun werken aan het 
publiek getoond. Onder hen Bob Allen, John 
Brown, Peter Clarke, Mary Cox, Kate Denton, 
Ann Hogben, Philip Jackson, Silvia MacRae 
Brown, Ev Meynell, James Millborrow, Jane 
Munro, Dick Onians, Guy Portelli, Helen Sinclair 
en Jenny Wynne-Jones. Deze kunst is niet alleen 
in de tuinen te bewonderen maar is er in veel 
gevallen ook te koop.

So...house and Garden

De Pashley Manor 
Gardens, Ticehurst, 
East Sussex ligt aan de 
B2099 tussen de A21 en 
Ticehurst Village. Staat 
aangegeven.
De tuinen zijn in 2007 
geopend van 3 april 
tot 29 september op 
dinsdag, woensdag, 
donderdag, zaterdag en 
Bankholidays van 11 tot 
17uur.
In oktober zijn de tuinen 
geopend van maandag 
tot vrijdag 10-16uur. De 
winkel en het restaurant 
zijn dan gesloten. 
Meer informatie vindt 
u op: 
www.pashleymanorgardens.com
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