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Het Isle of Wight
Tuinieren met zand en zeewier

Tekst : Marieke van Gessel
Foto’s : Modeste Herwig
Met dank aan: Visit Britain & Visit Isle of Wight

Het is veel minder bekend dan de andere ‘Kanaaleilanden’: 
het Isle of Wight, op 45 minuten varen met de ferry vanuit Portsmouth, 

een van de zonnigste en droogste locaties van Engeland. 
Er blijkt verrassend veel mogelijk op grond 

die voornamelijk bestaat uit zand, leem, klei en kalk.

    Foto
De bloemen van dopheide kleuren de hellingen paars 
bij Headon Warren.
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Op de Chelsea Flower Show 2014 speelde het Isle of Wight 
een rol in de showtuin From the Moors to the Sea van 
televisiepresentator en groenauteur Alan Titchmarsh. Hij 
vierde zijn vijftigjarig jubileum in het groenvak met een ode 
aan zijn geboortestreek Yorkshire en aan het eiland waar 
hij een tweede huis mét tuin heeft. Vanwege het zonnige, 
milde klimaat, dat te danken is aan de warme Golfstroom 
die erlangs voert, was het Isle of Wight ook een favoriete 
verblijfplaats van koningin Victoria. Samen met haar man 
Albert en hun kinderen beleefde ze plezierige tijden op 
Osborne House, hun landgoed in East Cowes, nu onderdeel 
van de National Trust. Het is een aangename bestemming, 
mede vanwege de vele zandstranden, baaien en witte kliffen. 
Ongeveer de helft van het in totaal 380 vierkante kilometer 
grote eiland is uitgeroepen tot Area of Outstanding Natural 
Beauty. Over de hele lengte loopt een hoge kalkrug. Heuvels 
en valleien wisselen elkaar af, met mooie vergezichten 
richting zee. Het Isle of Wight staat onder kenners bekend 
als ‘dinosauruseiland’, omdat er nergens anders in Europa 
zo veel vondsten van de uitgestorven kolossen zijn gedaan. 
Verder kennen muziekliefhebbers het vanwege het Isle of 
Wight Festival (Jimi Hendrix trad er in 1970 op, tijdens de 
allereerste editie). Ook de jaarlijkse zeilwedstrijd Cowes 
Week trekt veel bezoekers. Maar wij zijn er uiteraard voor 
de tuinen.

    Foto’s
1  The Great Hall en de oude vestingmuren van Carisbrooke Castle
2  De dubbele border van Mottistone Manor Garden, in beheer bij de
    National Trust, met daarin onder meer kattenkruid (Nepeta), bieslelie 
    (Sisyrinchium), slangenkop (Penstemon) en margrieten 
    (Leucanthemum)
3  De verzonken, ommuurde tuin van Mottistone Manor met een 
    exotische border, met daarin onder andere rijstpapierplant 
    (Tetrapanax), Canarische dadelpalm (Phoenix canariensis), banaan 
    (Musa)en Niew-Zeelands vlas (Phormium).
4  The Princess Beatrice Garden naast de kapel van St Nicolaas bij 
    Carisbrooke Castle, in 2009 ontworpen door Chris Beardshaw, op 
    basis van de Edwardiaanse tuin die er was toen koningin Victoria’s 
    dochter hier woond
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Daglelie-jungle
Na nog even in haar kleine kwekerij te hebben rondgekeken 
vertrekken we naar Gerry’s plaatsgenoot Nick Peirce. In 
2001 kocht hij White Cottage, waarachter een langgerekte 
(zo’n 60 meter!) wilde tuin schuilgaat, waar je je letterlijk 
een weg door moet banen. ‘Ik begon met Kniphofia’s en 
Crocosmia’s en ik wilde daarbij graag gele daglelies. Die vond 
ik bij Jan en Andy Wyers van A la Carte Daylilies hier op 
het eiland. En toen raakte ik geobsedeerd. Elke bloem bloeit 
maar één dag, dat geeft mij het gevoel dat ze speciaal voor 
jou opengaan. Ik ben ze zelf gaan kweken en kruisbestuiven, 
vooral de diploïde daglelies, die heel open en luchtig zijn, 
en die met spinachtige bloemen. Ik ken inmiddels zo’n 
beetje alle kwekers van daglelies in Europa. Eurocallis van 
François Verhaert is bijvoorbeeld heel goed.’ Nick heeft 
meerdere variëten geregistreerd en ook prijzen gewonnen, 
onder andere voor Hemerocallis ‘Vectis Nora Malone’. ‘Ik 
noem al mijn introducties Vectis, de Romeinse naam voor 
het Isle of Wight, en ik vernoem ze het liefst naar dierbaren. 
Nora Malone was de moeder van mijn beste vriend en ik 
heb ook een daglelie vernoemd naar mijn eigen moeder, 
Jean Peirce. In het begin heb ik heel veel compost door de 
grond verwerkt, maar nu doe ik dat alleen nog bij nieuwe 
planten. Verder zijn ze op zichzelf aangewezen. Het is hier 
heel droog, dus ik kies planten die tegen droogte kunnen, 
want ik ga niet iedere dag water geven. Ik heb nu een soort 
prairietuin, met veel siergrassen, waarover ik ook het boek 
van tuin- en landschapsarchitect Piet Oudolf heb. Het is 
een kwestie van de juiste plant op de juiste plek zetten. 
Rotsplanten, ijzerhard, Verbascums en asters doen het hier 
bijvoorbeeld allemaal prima. Als iets mij niet bevalt of het 
niet goed doet, dan gaat het er rigoureus uit.’

Asperges met zeewier
Met de ferry varen we in een kleine 45 minuten over de 
zeestraat Solent van Portsmouth naar Fishbourne, langs vier 
ronde zeeforten die bekendstaan als Palmerston’s Follies. 
We nemen onze intrek in het gezellige Seaview Hotel, een 
van de oudste hotels op het eiland, waar de locals graag 
komen voor een koffie, pint of een maaltijd en een praatje. 
In het nabijgelegen kustplaatsje Bembridge krijgen we een 
lesje tuinieren aan zee van ‘Coastal Gardener’ Gerry Price. 
Ze is een van de ruim twintig eilanders die deelneemt 
aan het National Gardens Scheme en haar tuin geregeld 
openstelt voor publiek. Zeven jaar geleden kwam Gerry 
hier samen met haar man Steve en hun inmiddels elfjarige 
zoontje Alfie wonen, op nog geen honderd meter van het 
strand. Haar tuin valt meteen op, niet alleen vanwege de 
fraaie beplanting, maar ook vanwege de objecten die Gerry 
maakt van allerlei materialen die ze op het strand vindt. 
‘Die spiraalvormige plantensteunen zijn oude grondankers 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het strand werden 
ingegraven ter versteviging. En dat bloemvormige mozaïek 
tegen de schuur heb ik gemaakt van plastic flessendoppen.’ 
Ze is opgeleid als beeldhouwer, maar heeft altijd getuinierd. 
‘Zo’n twintig jaar geleden heb ik de inspirerende kusttuin 
van filmmaker en kunstenaar Derek Jarman bij Dungeness 
gezien, maar indertijd woonden we in Nottinghamshire 
en daar kun je geen kusttuin maken. Maar hier kon ik 
mijn droom waarmaken.’ Het werken met extreem droge 
omstandigheden en een brandende zon leerde ze door 
cursussen te volgen, maar vooral in de praktijk. In de 
achtertuin maakte ze een verhoogd terras van planken, dat 
doet denken aan de looppaden langs strandpaviljoens, en 
werden ladingen grind gestort op een antiworteldoek. ‘Het 
doek houdt onkruid tegen en tegelijkertijd vocht vast. Alleen 
moet ik er wel elke keer als ik iets plant een gat in snijden 
of knippen.’ Ze legde een slingerend pad van ingegraven 
stoepranden en maakte een hek van houten planken die op 
het strand zijn aangespoeld. In verhoogde houten bakken die 
ze vulde met compost kweekt ze groente, fruit en kruiden, 
van aubergines en courgettes tot kerrieplanten en asperges. 
Die laatste voorziet ze van een wel heel bijzondere mulch- 
annex compostlaag: zeewier! ‘Bij voorkeur na een flinke 
storm- en regenbui, dan is het meeste zout er al afgespoeld, 
verzamel ik dat op het strand met mijn kruiwagen en riek. 
Anders spreid ik het uit over het grind op de oprit en spoel 
ik het zelf met water af. Het werkt geweldig, op een gegeven 
moment hadden we zo veel asperges dat ik er geen trek 
meer in had.’ Ook de zwarte Scabiosa en de witte Ammi 
majus floreren in deze droge condities, net zoals de hier 
inheemse Echium pininana, die de voortuin domineert. ‘Alan 
Titchmarsh gebruikte die ook in zijn tuin op Chelsea zag ik, 
waaronder de bijzondere witbloeiende Echium. Daarvan heb 
ik er nu zelf drie uit zaad weten op te kweken. Alleen als 
ze oud worden ogen ze een beetje versleten, net zoals wij’, 
vertelt ze lachend. 

    Foto’s
1  Kunstenares en ‘coastal gardener’ Gerry Price haalt zeewier van het 
    strand om haar asperges en heggen mee te bemesten
2  Gerry’s kusttuin in Bembridge, met de witte bloemschermen van 
    Ammi majus en de donkere bloemhoofdjes van Scabiosa 
    atropurpurea langs het pad van stoepranden in het grind. In de 
    vierkante houten bakken haar ornamentele moestuin
3  Dagleliekweker Nick Peirce tussen de wilde, hoge beplanting, 
    waaronder veel siergrassen, in zijn tuin
4  Ventnor Bay met vooraan de hardroze bloemen van de spoorbloem 
   (Centranthus) (foto Visit Isle of Wight)
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De moeder van alle knoflook
Vlak bij het plaatsje Newchurch ligt de Garlic Farm van Colin 
Boswell. Alles ademt hier knoflook. ‘Mijn vader is ermee 
begonnen en inmiddels werken ook mijn zoon en dochter 
in ons bedrijf.’ Je vindt er geen velden vol knoflook, maar 
een klein showveld vol verschillende soorten, omringd door 
een overweldigende wilde bloemenzee. De productievelden, 
waarvan de opbrengst onder andere naar de restaurants 
van Jamie Oliver en Michel Roux gaan, liggen elders, goed 
verstopt op de 150 hectare grond van de familie Boswell. 
Er is een restaurant, een museumpje, een proeflokaal, een 
moestuin, een farm shop en er worden workshops gegeven, 
onder andere in het bakken van knoflookbrood. Liefhebbers 
van over de hele wereld weten de Garlic Farm te vinden. Er 
komen maar liefst 170.000 bezoekers per jaar.  
Colin is een expert op het gebied van knoflook. Hij reist de 
hele wereld over op zoek naar ‘de moeder van alle knoflook’, 
de oorspronkelijke oerbol. ‘Mijn vader verbouwde hier maïs 
en hij was op een gegeven ogenblik op zoek naar een nieuw 
gewas. Ik stelde knoflook voor, want mijn moeder had het 
in de tuin, het deed het goed en je kon er een goede prijs 
voor krijgen. Binnen drie jaar leverden we aan alle grote 
Engelse supermarkten en hadden we driehonderd man in 
dienst. In 1999 verkochten we de zaak. Sindsdien verkopen 
we onze knoflook het liefst rechtstreeks aan onze klanten 
en doen we veel aan onderzoek en promotie. We hebben de 
knoflook op het Isle of Wight te danken aan de Fransen die 
hier gestationeerd waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Zij vonden het Engelse eten maar niks en vroegen bij de 
pub The Painter’s Arms in Cowes om knoflook. De eigenaar 
ervan had vrienden bij de RAF die agenten in het Franse 
Clermont-Ferrand dropten en die namen toen twee strengen 
knoflook mee. De pubeigenaar begon ze toen zelf te telen, op 
de grond naast de onze. Zo is het begonnen.’

    Foto’s
1  Het pittoreske dorpje Shanklin telt veel historische, rietgedekte 
    panden (foto Visit Isle of Wight)
2  aaaaaa
3  De wilde bloemenzee bij de Garlic Farm van knoflookexpert Colin 
    Boswell, vol korenbloemen en gele chrysanten
4  De exotische border bij Mottistone Manor, met onder andere een
    enorme struik Euphorbia mellifera en een boomvaren. Op de 
    achtergrond het kerkje van St Peter en St Paul
5  Louise Ness aan het werk tussen de lavendel en Salvia sclarea in 
    haar tuin bij The Old Rectory in Kingston
6  Fraai poortje naast de kapel van St Nicolaas, in de Princess Beatrice
    Garden van Carisbrooke Castle, met de hooge bloemaren van de
    Acanthus
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Het Isle of Wight in het Kanaal is onder andere bereikbaar met 
de ferry vanuit Portsmouth, de havenstad in het zuidoosten 
van Engeland. Vanuit Londen kunt u binnen twee uur op het 
eiland zijn. Kijk voor het schema van de Wight Link-ferries op 
www.wightlink.co.uk
Garden Tours organiseert elk jaar vanuit Nederland 
tuinenreizen naar het Isle of Wight,  www.gardentours.nl.
Er zijn veel bijzondere tuinen, landgoederen en kwekers op 
het eiland. Bovendien zijn er vrijwel alleen maar kronkelende 
landweggetjes. Om rustig van alles te kunnen genieten heeft u 
zeker een dag of drie, vier nodig.  
Dit jaar vindt het roemruchte Isle of Wight Festival, met 
concerten van internationale rock- en popartiesten, plaats van 
11 tot 14 juni. Wanneer u van rust houdt is het beter het eiland 
deze dagen niet te bezoeken. 
Meer praktische informatie vindt u op 
www.visitisleofwight.co.uk.
Voor goede restaurants en lokale producenten: 
www.tasteofthewight.co.uk

Een sojaworst-heg
Voordat we ‘welriekend’ terugkeren naar ons hotel in 
Seaview bezoeken we de daar vlakbij gelegen romantische 
tuin van Susan Dobbs, voorzitter van de Gardens Trust van 
het Isle of Wight. Het pittoreske, voormalige vissershuis 
dateert uit 1640 en werd in 1927 gekocht door de grootmoeder 
van haar man, die een afstammeling blijkt van Bram Stoker, 
de schrijver van ‘Dracula’. Maar goed dat we zojuist 
verschillende soorten knoflook hebben geproefd! Ook deze 
10 bij 40 meter grote tuin ligt heel dicht bij zee, maar daar is 
niets van te merken, met een gazon, borders, een verhoogde 
potager en een prachtige, grote kas. Toch speelt water Susan 
af en toe flink parten. Ze haalt een fotoboek tevoorschijn, 
waarin we zien dat de tuin geheel blank heeft gestaan. ‘Af 
en toe hebben we last van overstromingen. Gelukkig is dit 
geen zeewater, maar zoet water van het hierachtergelegen 
moeras. Sommige planten hebben het overleefd, andere 
niet. Maar daarom hebben we de aluminium kas van Alitex 
achter in de tuin wel op een platform van cement laten 
bouwen en de moestuin in hoge bakken van Leylandii-
cipressenhout aangelegd, want dat hout bevat veel hars en 
is daardoor heel duurzaam. Een vriendin van mij heeft er 
bielzen voor gebruikt, maar dat moet je nooit doen, want er 
lekt schadelijke creosoot, een soort carbolineum, uit!’ 
‘Omdat hij bruin werd door de gevreesde buxusziekte heb 
ik de buxushaag vervangen door een heg van Euonymus, 
ook mooi, alleen wat minder strak. Monty Don was vorig 
jaar te gast op het Festival van de Ventnor Botanic Garden, 
waar onze Gardens Trust mee samenwerkt, en toen heb 
ik hem gevraagd of dat een goed idee was, of anders een 
haag van Japanse hulst. “Nee, er is niets vergelijkbaar met 
buxus,” was zijn antwoord. “Dat is een beetje als het eten 
van een vegetarische worst van soja.” Nu noem ik het mijn 
sojaworst-heg.’ De decoratieve moestuin in bakken is op 
klassieke wijze ingedeeld; symmetrisch. ‘In het midden van 
de stenen paden kon ik geen zonnewijzer of amfoor plaatsen, 
want ik moet er met mijn kruiwagen overheen kunnen. Dus 
hebben we er als ornament “Gertrude Jekyll’s thumbprint” 
aangebracht; zes terracotta potten van verschillend formaat 
met rondom dakpannen op hun zijkant zijn in hun geheel in 
de grond gegraven. Dat deed Gertrude vaak in haar tuinen.’

o

    Foto’s
1  Susan Dobbs, voorzitter van de Gardens Trust van het 
    Isle of Wight met haar hondje Caper tussen de artisjokken
2  In het pad voor Susans kas van Alitex ligt ‘Gertrude Jekyll’s 
    thumbprint’; ingegraven terracotta potten en dakpannen. 
    In de bakken van Leylandii-hout groeit onder meer artisjok. 
    De kas is op een verhoogd platform gebouwd in verband 
    met overstromingen

Privétuinen
Elk jaar nemen meer dan twintig eilanders deel aan het National 
Garden Scheme, zie: www.ngs.org.uk. 
Wij bezochten deze deelnemers:
- Gerry Price, Blue Haze, 24 Beachfield Road, Bembridge,  
   0044(0)7977 550 050, www.thecoastalgardener.com
- Nick Peirce, 1 White Cottages, 109 High Street, Bembridge, 
   0044(0)1983 873 671, www.whitecottagedaylillies.com
- Susan Dobbs, Salterns Cottage, Salterns Road, Seaview, 
   0044(0)1983 612132. Helaas is de tuin dit jaar niet geopend, 
   vanwege werkzaamheden aan huis en tuin
- Louise Ness, The Old Rectory, Kingston Road, Kingston/
   Ventnor, louiseness@gmail.com, 
   www.theoldrectorykingston.co.uk

Grote tuinen en landgoederen
Een selectie:
- Ventnor Botanic Garden, Undercliff Drive, Ventnor, 
   0044(0)1983 855 397, www.botanic.co.uk. Een prachtige 
   collectie subtropische, exotische en mediterrane planten op
   9 hectare.
- Mottistone Manor Garden, Mottistone/Brighstone, 
   0044 (0)1983 741302 www.nationaltrust.org.uk/isleofwight. 
   Rond een zestiende-eeuws landhuis, dat in de jaren dertig  
   werd gerenoveerd door de zoon van Lord Mottistone en   
   collega-architect Paul Paget, daarbij geadviseerd door Edwin 
   Lutyens, liggen een verzonken, ommuurde tuin met exotische 
   borders, eenrozentuin, een dubbele border, een organische  
   moestuin en een boomgaard.
- Carisbrooke Castle, Newport, 0044(0)1983 522 107, 
   www.english-heritage.org.uk/carisbrooke. 
   The Princess Beatrice Garden bij de ruïnes van het  
   eeuwenoude kasteel is een paar jaar geleden ontworpen 
   door Chris Beardshaw. De oude vestingwerken bieden 
   schitterend uitzicht over de tuin én het eiland. 
- Osborne House, York Avenue, East Cowes, 
   www.english-heritage.org.uk/osborne. De voormalige 
   zomerresidentie van koningin Victoria en prins Albert. 
   Formele ‘Italianate’ tuinen, een ommuurde, ornamentele 
   moestuin, een Victoriaanse kas en het onlangs gerestaureerde 
   Zwitserse chalet waarin de kinderen speelden.

Kwekers
Een selectie:
- Eddington House Nursery, Eddington Road, Nettlestone/
   Seaview, 0044(0)7837 589478,
   www.eddingtonhousenursery.co.uk. Gespecialiseerd in 
   droogteminnende planten en Salvia’s, met mooie  
   voorbeeldtuinen.  
- The Garlic Farm, Mersley Lane, Newchurch, 
   0044 (0)1983 867333, www.thegarlicfarm.co.uk. 
   Op 16 en 17 augustus 2015 vindt het Garlic Farm Festival plaats.
- Isle of Wight Lavender, herbergt de nationale lavendelcollectie
   met meer dan 230 variëteiten en verkoop van allerlei heerlijke 
   lavendelproducten.
- Rosemary Vineyard, Smallbrook Lane, Ryde, 
   0044(0)1983 811 084, www.rosemaryvineyard.co.uk. 
   12 Hectare groot wijndomein. 
- Sharon Orchard, Smallbrooklane, Ashey, 0044(0)1983 564 595, 
   www.sharonorchard.com. Familiebedrijf met een lunchroom 
   en een shop vol cider, appelsap en azijn.
- House of Chilli, Godshill, 0044(0)1983 244 554, 
   www.houseofchilli.com. Het adres voor zaden, verse en 
   gedroogde chilipepers en allerlei producten waar de pittige 
   vruchtgroente in verwerkt is.
- The Tomato Stall, Arreton, 0044(0)1983 866 907, 
   www.thetomatostall.co.uk. In de Arreton Valley worden al meer 
   dan twintig jaar tomaten geteeld, die naar restaurants in heel 
   Engeland gaan. Ook hier zijn allerlei overheerlijke producten 
   te koop.  

Varia
- Gatcombe Gardenalia, Holly Cottage, Gatcombe Road,
   Gatcombe, 0044(0)1983 721 648. Christine Heal verkoopt 
   vintage tuingereedschap, antieke ornamenten en tuinmeubels.
- Tregear Pottery, High Street, Niton, 0044(0)1983 731523, 
   www.treagearpottery.co.uk. Decoratief, ambachtelijk 
   vervaardigd aardewerk, standhouder op de Hampton Court 
   Flower Show, showroom en workshops.
- Ventnor was al in het Victoriaanse tijdperk een populaire 
   badplaats. Koningin Victoria genoot van haar high tea in The 
   Royal Hotel, reserveren via 0044(0)01983 852186. 
- Elke week zijn er twee Farmers Markets op het eiland, met 
   onder andere lokale kazen als Gallybagger. Op vrijdagochtend
   op St Thomas’ Square in Newport en op zaterdagochtend in 
   Anglesea Street in Ryde. Zie: islandfarmersmarket.co.uk

Hotels
- Seaview Hotel, High Street, Seaview, 0044(0)1983 612711, 
   www.seaviewhotel.co.uk. Een van de oudste hotels op het 
   eiland, met een ongedwongen, informele sfeer.
- The Hambrough, Hambrough Road, Ventnor, 
   0044(0)1983 856333, www.thehambrough.com. 
   Elegant boetiekhotel met fraai ingerichte kamers.
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