Engelse parken maken opgang in België
Waterbekkens,gazonvlakken,slingerende wegen en landschappen die zich eindeloos te lijken uitstrekken vervangen de
strakke geometrische tuinen uit de Franse tijd of vormen er op zijn minst een aangename variatie op. Brugge geniet
van de herwonnen vrede en de economische activiteit leeft weer op, edelen en burgers wedijveren om de mooiste tuin.
Maar ook bij ons in België laat de Engelse stijl zich
duidelijk voelen. In zijn ‘ In Coup d’oeil sur Beloeil
‘( 1781) beschrijft Charles-Joseph de Ligne in romantische bewoordingen zijn ideale tuin : ‘ Er zijn veel waterbekkens, schitterende promenades met haagbeuk die
niet vermoeiend zijn, boogvormig latwerk in Italiaanse
stijl, gazonsalons, bloemperken...Een waterpartij van
20 morgen verdeelt de tuin in twee gelijke delen, omgeven door kanalen, waarvan enkele armen op verschillende plaatsen in mijn bos opduiken als vermomde rivieren(...) ‘ Ook de kastelen van Hex en Leeuwergem
krijgen een Engels park waardoor ze zich eindeloos
lijken uit te strekken, andere Engelse parken zijn o.a te
bewonderen in Freÿr ( 1760), Mariemont (1766), Seraing (1724 -1743), Laken, Wespelaar, Duras, Seneffe.....

Kasteel van Beloeil, residentie van de prince de Ligne bevat een schitterende Franse tuin met romantische invloeden uitgestrekt over 25 ha. doc. Wikipedia.

Kasteel van Hex: u-vormig kasteel in Roccoco Stijl met Engelse invloeden, vooral bekend omwille van zijn
prachtige rozencollectie.

Kasteel van Leeuwergem was oorspronkelijk geinspireerd op ontwerpen van de bekende tuinarchitect Le Nôtre,
onderging later sterke romantische invloed, uniek omwille van o.a. zijn Lover Theatre - openluchttheater in
haagbeuk met plaats voor 800 personen.

Eeuwenlang hadden boeren en tuinders zelf hun eigen
zaaigoed geproduceerd, daar zou deze eeuw verandering in komen ! Door de mondialisering van de handel,
door de grote diversiteit en enorme vraag naar allerlei
bomen, een-en tweejarigen, nieuwe groenten ontstonden
2 nieuwe beroepen: dit van de professionele zaadhandel én van de gespecialiseerde plantenkwekerijen. Een
van de eerste (ook nu nog)bekende zaadhandels werd
het huis Vilmorin. Pilippe-Victoire de Vilmorin verzamelt de beste varieteiten van granen, groenten, bloemen
en bomen uit binnen-en buitenland en start ook met het
uitgeven van catalogi . In 1778 prijken hier niet minder
dan 148 bloemgewassen, 52 bomen en sierheesters, 180
groengewassen, 24 aromatische planten en 34 oranjeriebomen in. Helaas werden heel wat groengewassen in
de loop der tijd tot onkruid gedegradeerd en ging aldus
heel wat bijzondere smaak verloren, van de 180 groengewassen van weleer zijn er vandaag maar een 30 tal
meer courant gebruikt. Gelukkig zijn er heden ten dage
opnieuw gepassioneerde kwekers die deze oude vergeten groenten opnieuw onder de aandacht brengen en
ons van hun bijzondere smaak laten genieten.
Prachtige illustraties uit de catalogi van Vilmorin . Ook heden ten dage behoort Vilmorin tot de top producenten
van zaden. Bij deze firma zijn ook nu nog heel wat (heerlijke )oude rassen te verkrijgen.

