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Villandry
Met vier man vier maanden lang leilindes snoeien, jaarlijks 52 km 
buxushaag knippen en 250.000 planten poten. Dat is het werk wat  
de tien tuinmannen van Château Villandry in Frankrijk verrichten.  
Het resultaat is een strakke vormentuin waarin de uitbundigheid  
van kleuren en patronen de bezoeker de adem beneemt. 

De tedere liefde, de waanzinnige liefde, 
de wispelturige liefde en de tragische 
liefde zijn de vier zinnebeeldige onder-
delen die de liefdestuin bij Château 
Villandry vormen. Of het toevallig geko-
zen is of niet, de slaapkamers van het 
kasteel kijken uit over deze siertuin met 
patronen van strak geschoren buxusha-
gen ingekleurd met rode, roze en witte 
begonia’s. De liefdestuin is een van de 
zeven tuindelen en is gescheiden van de 
overige tuinen door een kanaal. 

Het terrein kent drie niveaus en ligt 
aan de zuid- en westkant van het huis. 
Op het laagste niveau treft de bezoeker 
de moestuin, een niveau daarboven lig-
gen de liefdestuin, de muziektuin, de 
kruidentuin en het labyrint. Op het hoog-
ste gedeelte is de watertuin aangelegd in 
classisistische stijl. Voor de kinderen is 
daarnaast een grote speelweide aange-
legd. Deze laatste tuinen zijn omgeven 
met lanen van leilindes.

De moestuin, de kruidentuin, de sier-
tuinen en de watertuin kenmerken zich 
door een geometrische vormgeving. Als 
een immens Perzisch tapijt zijn de tui-
nen naast het kasteel gedrapeerd. Een 
uitgebreid zichtlijnen- en assenstelsel 
zorgt voor de grotendeels symmetrische 
indeling. 

Kleurige kolen
Het is de kleurige moestuin die Vil-
landry faam heeft gebracht. De tuin is 

gebaseerd op de abdijtuinen waarin de 
monniken hun groenten graag in geome-
trische vormen plantten. De tuin bestaat 
dan ook uit negen vierkanten waarvan 
de afmetingen precies even groot zijn 
maar die ieder een ander geometrisch 
patroon hebben van 25 cm hoge buxus-
hagen. Hiertussen staan de groenten. 
Ieder carré is weer in vieren gedeeld en 
symmetrisch aangelegd. Deze monacha-
le indeling is gecombineerd met de wat 
meer frivole elementen uit de Italiaanse 
tijd: fonteinen, priëlen, zuilen met pot-
ten en bloembedden. De tuin is omgeven 
door muren waarop een loofgang van 
druivenrassen is gemaakt.

Wat de tuin speciaal maakt, is niet  
alleen de indeling als ook de toepassing 
van de groenten. Ieder vierkant heeft zijn 
eigen kleur- en groentecombinaties. Om 
het vak heen staan lage schaarhekjes 
waartegen snoeivormen van oude  
appelrassen staan. Op iedere hoek van 
het buitenste buxusvak staat een  
perenboom, per vak een andere soort. 
Het buitenste buxusvak is verder beplant 
met eenjarigen als Begonia, Tropaeolum 
en Helichrysum. In de andere omheinde 
bedden groeien allerhande groenten als 
kolen, bieten en aubergines. 

Elk jaar vinden twee aanplantingen 
plaats: een in de lente en een in de zo-
mer. Per jaar worden veertig groentesoor-
ten gebruikt die tot acht plantenfamilies 
behoren. Bij iedere nieuwe aanplant wor-
den de groenten weer anders geschikt, 
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In de moestuin staat in het buitenste buxusvak een peer; op de foto het perenras Pyrus communis ’Delbard Gourmand’. Stokrozen steken als kleurige toefjes 
boven de lage beplanting uit en zijn volgens een oude traditie de zinnebeeldige voorstelling van de monnik die zijn tuintje omspit. De paden tussen de buxus-
vakken zijn afgestrooid met fijn Loire-grind.

De trappen van de muziektuin naar de hoger 
gelegen watertuin zijn bekleed met Carpinus. 
Door de hagen en bomen krijgt de tuin een 
mooie verticale geleding. 

De muziektuin met de kwadranten waarin de 
lieren en harpen zijn verbeeld. Tussen de snoei-
vormen staan paarsblauwe en roze beplanting 
als Caryopteris, Lavandula en Cosmos.

Zicht vanuit het kasteel op het achterste deel van 
de liefdestuin met vormen van wapenschilden. In 
de muur langs de trap is een waterspuwer aan-
gebracht die als eindpunt dient van een zichtlijn.
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rekening houdend met de harmonie van 
de kleuren en vormen en ter voorkoming 
van de uitputting van de aarde.

Lieren en harpen
Naast de liefdestuin zijn er meer sier-
kamers op het terrein van Villandry. Ten 
westen van het kanaal ligt de tweede. 
Deze tuin is bereikbaar via trappen 
vanuit de moestuin. De muziekkamer 
bestaat uit drie grote kwadranten van 
buxusvormen die de lier en de harp 
symboliseren. De lier is verbeeld in een 
driehoek met daarnaast gelegen de har-
pen. Tussen de lieren in staan kandelaars 
die de partituren in het licht stellen. Net 
als in de andere siertuinen zijn op het 
kruispunt van de hoofdassen fonteinen 
gesitueerd. 

Op hetzelfde niveau, ten westen van 
de moestuin, ligt een kruidentuin. Hier 
groeien, zoals in elke middeleeuwse kas-
teeltuin, aromatische en geneeskrachtige 
kruiden. Deze tuin is langwerpig en is 
aan een kant afgescheiden door de per-
gola met druiven en aan de andere kant 
door een laan van lindes. In het midden 
loopt van noord naar zuid een pad dat 
drie ronde plantvakken doorkruist. Een 
dertigtal kruiden die vroeger als on-
ontbeerlijk voor de gezondheid van het 
gezin werd gezien, staat in deze plant-
vakken. Salvia officinalis ‘Purpurascens’, 
Satureja montana, Rosmarinus officinalis, 
Foeniculum vulgare zijn enkele van deze 
soorten. 

Spiegelend water
Een heel ander karakter heeft de water-
tuin. Na de ingekaderde uitbundige kleu-
ren van de tuinen dicht bij het kasteel, is 
deze classicistische tuin met zijn serene 
uitstraling een oase van rust. Belangrijk-

ste element is de grote waterpartij in de 
vorm van een spiegel in de Lodewijk XV-
stijl. Deze waterspiegel is omringd door 
een ’groen klooster’. Aan iedere zijde van 
de spiegel liggen twee vijvers, wederom 
op een snijpunt van paden. De tuin is 
omgeven door een talud met daarop een 
dubbele rij lindebomen. De waterpartij 
doet tevens dienst als waterbekken en is 
verbonden met het kanaal dat trapsge-
wijs naar de slotgracht stroomt. 

Van toen naar nu
Château Villandry in het gelijknamige 
Franse dorp ligt op een vlak terrein aan 
de oevers van de Cher net voor het punt 
waar deze rivier de Loire instroomt. Het 
kasteel dat in 1536 werd voltooid, is de 
laatste in de reeks grote kastelen die  
tijdens de Renaissance op de oevers van 
de Loire werden gebouwd. Jean Le Bre-
ton, minister van Financiën van koning 
Frans I, gaf opdracht tot de bouw. Om het 
kasteel te kunnen bouwen liet hij een 
oude twaalfde-eeuwse vesting met de 
grond gelijkmaken. Hiervan zijn alleen 
nog de funderingen en de verdedigings-
toren overgebleven. 

Villandry bleef tot in 1754 in het bezit 
van de nakomelingen van Jean Le Breton. 
Gedurende de eeuwen werden het kas-
teel en de omliggende tuinen aangepast 
van klassieke tuin naar Engelse tuin.

In 1906 werd het kasteel gekocht door 
Joachim Carvallo, geboren in Spanje in 
1869 en de overgrootvader van de huidi-
ge eigenaar. Hij redde het kasteel dat op 
het punt stond gesloopt te worden. Ook 
legde hij de tuinen in de huidige vorm 
aan en zette zich in om het monument 
voor het publiek toegankelijk te maken. 
Dat gebeurde in 1934. Tot op heden  
bewonderen zo’n 320.000 bezoekers per 
jaar de stijltuinen van Villandry.   ■

Openingstijden en route 
Château Villandry
De tuinen zijn iedere dag open van 9.00 
tot 17.30 uur in de periode 4 februari tot 
13 november, in de zomermaanden zijn 
de openingstijden verruimd tot 19.00 
uur. De tuinen zijn ook te bezoeken in 
de kerstvakantie. 
Villandry ligt 240 km van Parijs. Op de 
A10 neem je de afslag nr. 24 (Joué-lès-
Tours), vervolgens de A85 in de richting 
van Saumur, afslag nr. 8 (Villandry). 
Meer info: T 0033 247 500 209,  
E info@chateauvillandry.com,  
I  www.chateauvillandry.com.
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Op de kruispunten van de assen die de negen vierkan-
ten van elkaar scheiden, zijn fonteinen gesitueerd. Op 
de hoekpunten staan priëlen begroeid met rozen. Een 
barokke bloemtuil op zuil staat op de kruispunten van 
de kleinere assen die elk carré opdelen.

Op de voorgrond de liefdestuin met schuin daarachter 
de muziektuin en een niveau lager een deel van de 
moestuin. Het geheel aan geometrische patronen en 
kleurencombinaties doet denken aan een Perzisch tapijt.

Muren van zandsteen vangen de hoogteverschillen in 
het terrein op. Fraai vormgegeven trappen en bruggen 
maken het mogelijk alle tuindelen te bezoeken. De hoog-
teverschillen zorgen er tevens voor dat ieder onderdeel 
apart kan worden beleefd.

Het kanaal met zicht op het kasteel vanaf een van de trappen. De watergang scheidt de tuinkamers van elkaar. 
Rechts van het kanaal ligt de liefdestuin met dicht bij het kasteel de sinaasappelboompjes van de oranjerie.

In de watertuin kan de bezoeker even helemaal tot rust komen na alle uitbundigheid in de siertuinen.


