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Historische 
Tuinen en Parken 
van Vlaanderen
Ik kreeg een folder, A4 formaat, in 

de bus die er veelbelovend uitzag. 

Het boek zou 62 opstellen omvat-

ten waarin ‘zowel cultuur-, kunst-, 

sociaal-economische, historische, 

dendrologische, tuinbouwkundige, 

architecturele, esthetische en zelfs 

ecologische aspecten aan bod ko-

men.’ Vooral de dendrologische en 

tuinbouwkundige aspecten leken 

mij eventueel van belang te kunnen 

zijn voor lezers van Arbor Vitae. Dus 

ras een presentexemplaar aange-

vraagd ter bespreking in AV.

Niet lang daarna ontving ik een 

exemplaar. Inderdaad bleek het een 

prachtig boek te zijn, fraai uitge-

voerd met mooie foto’s en een schat 

aan gegevens. In het boek van 316 

pagina’s worden één voor één alle 

kleine en grote tuinen, tuintjes, 

landgoederen, parken en parkjes be-

handeld van Noordwestelijk Vlaams-

Brabant. Van elk wordt uitgebreid 

de geschiedenis, het landhuis of 

kasteel, de bouw, de tuin, details 

van aanwezige bijzondere bomen 

etc. vermeld. Ook wordt vermeld of 

het project te bezoeken is. Helaas 

blijken veel van de beschreven pro-

jecten niet openbaar te zijn, je kunt 

ze dus niet bezoeken en met eigen 

ogen al het fraais aanschouwen. 

Voor veel mensen lijkt mij dat een 

teleurstelling.

Het boek blijkt dus zoals de folder 

zegt: ‘onmisbaar voor eigenaars en 

beheerders, voor wie belangstelt 

in de verspreiding van zeldzame 

boom- en struiksoorten, de evolutie 

van het Vlaamse landschap, de op-

eenvolging van stijlen en modegril-

len, de regionale geschiedenis, het 

verband tussen de sociaal economi-

sche realiteit en cultuurhistorische 

fenomenen’.

Het is en blijft een prachtig boek, 

echt een inkijkboek op de salonta-

fel, maar niet heel erg interessant 

voor de gemiddelde dendroloog of 

bomenliefhebber.
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