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Eén van ‘s werelds meest moderne tuinen, The Alnwick Garden, is gebouwd om de regels 
te overtreden. Achttien jaar geleden begon de hertogin van Northumberland aan de  
creatie van “een gigantische openbare tuin met klassieke symmetrie en  
verbazingwekkende schoonheid…”, en vandaag de dag biedt The Garden niet alleen een 
inspirerend landschap met prachtig ontworpen gebladerte dat wordt geaccentueerd door 
water, maar het ontwerp van Wirtz International heeft ook unieke kenmerken en ruimten 
gecombineerd om interactie, leren en spelen te stimuleren.

The Garden omvat; de enige giftuin in het Verenigd Koninkrijk, het huis van een griezelige 
collectie dodelijke planten; Europa’s grootste houten boomhut, die fungeert als 
toprestaurant en volledig toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, en het Bamboo  
Labyrinth dat bestaat uit Fargesia rufa, een nieuwe bamboe speciaal overgekomen  
uit China.

U kunt genieten van heerlijke, ontspannen wandelingen in onze Rose Garden, die meer 
dan 200 soorten  rozen bevat, en onze Ornamental Garden, met een van de grootste 
collecties aan Europese planten in het VK. Bezoekers worden gestimuleerd om te spelen 
in de betoverende watersculpturen van de slangentuin en speelgoedtractors zijn voor 
de kinderen aanwezig om water van de overvloeiende muren van de grandioze Grand 
Cascade te verzamelen, waarmee ze vaak de gazons besproeien!

Elk seizoen biedt de tuin een groot aantal nieuwe kleuren; het voorjaar ziet de opkomst 
van sneeuwklokjes, magnolia’s en narcissen, en in mei wordt de kersentuin  
getransformeerd tot een wolk van witte kersenbloesem, bedekt met duizenden alliums in 
een zee van paars. De zomer verwelkomt torenhoge blauwe riddersporen in de  
Ornamental Garden en de Rose Garden, gehuld in kamperfoelie en clematis, heeft meer 
dan 3000 rozen in volle bloei, en vult de tuin met ongelooflijke geuren. 

Als de herfst arriveert, is er een kameleonachtige transformatie van de haagbeuken die 
aan de grote waterval grenzen en de heggen van crabappels gloeien met heldere rode en 
gele crabben, waardoor ze prachtige kleurbanden creëren op de enige echte Britse heg 
met crabappels. 

De wintervorst zorgt voor een geweldig, ijzig 
watertoneel van de Grand Cascade en ‘s nachts 
transformeert The Alnwick Garden de  
donkere avonden in een prachtig schouwspel van 
licht en kleur. 

The Alnwick Garden staat naast een moderne tuin 
ook voor een geregistreerde liefdadigheidsinstelling 
die verandering stimuleert door te spelen, leren, 
kunsten en gezonde activiteiten. Het biedt alle  
mogelijkheden voor mensen met beperkingen en 
economische stimulans in een landelijke  
gemeenschap. 

The Alnwick Garden



The Treehouse

Deze boomhut is voltooid in 2005 en  
geïnspireerd op de hertogin van  
Northumberland. 

De hut bevindt zich op 18 meter hoogte 
tussen een groen bladerdak van  
lindebomen. Het is de grootste houten 
boomhut van Europa, en zijn wiebelende 
touwbruggen zijn allemaal toegankelijk met 
rolstoelen en kinderwagens. 

Zijn stevige terras biedt een prachtig groen 
uitzicht. The Treehouse is gebouwd door 
een groot team van timmerlieden en  
schrijnwerkers. Elk deel van de  
boomhutmuren is uniek vormgegeven door 
afzonderlijke vakmannen en omringen 
samen een heftig haardvuur. 

The Treehouse is ook een favoriete  
gelegenheid van enkele beroemde diners en 
heeft de cast van Downton Abbey mogen 
ontvangen, alsmede de prinsen William en 
Harry.

The Poison Garden

Ontworpen door de hertogin om het 
leren over het gebruik van gevaarlijke en 
onwettige drugs te promoten. De giftuin 
bevat planten zoals de wolfskers, gevlekte 
scheerling, tabaksplant en, met goedkeuring 
van officiële instanties, cannabis. Hoewel de 
giftuin ook veel planten bevat die u kunt 
zien groeien in Britse achtertuinen, is het 
voor bezoekers verboden om de planten te 
proeven, aan te raken en zelfs te ruiken, en 
worden ze begeleid door speciale toergid-
sen. Deze bieden bezoekers verhalen over 
hun historische en sinistere gebruik, vooral 
in relatie tot griezelige doden.



The Ornamental Garden
Als de originele keukentuin van het Alnwick Castle wordt de siertuin betreden via Venetiaanse 
poorten uit de zestiende eeuw, die rond 1850 zijn verworven door de vierde hertog van 
Northumberland. De tuin herbergt meer dan 16.000 planten in een heel palet met kleuren en is 
ontworpen als een reeks ‘kamers’, elk prachtig omgeven door struiken.

The Rose Garden
De rozentuin bevat meer dan 3.000 Engelse David Austin-rozen. Met 200 verschillende soorten, 
waaronder de voortreffelijke Alnwick Rose, komt de rozentuin van mei tot begin winter  
werkelijk tot leven en biedt die een ongelooflijke mix van geuren. De rozen zijn zorgvuldig  
geselecteerd op kleur en geur om een zintuiglijke reis door de tuin te bieden. 

The Cherry Orchard
De kersentuin is aangelegd in 2008 en de grootste kersentuin van Taihaku-sierkersenbomen in 
het Verenigd Koninkrijk. U kunt de tuin tussen april en mei in volle bloei aanschouwen. De  
Taihaku, ook bekend als ‘grote, witte kersen’, werd in Japan al eeuwenlang als verloren teelt 
beschouwd. Hij werd herontdekt door plantenverzamelaar Captain Collingwood Ingram, die de 
bomen in 1932 weer terugbracht naar Japan. 

The Serpent Garden
The Serpent Garden heeft zijn naam te danken aan zijn vorm; die van een slang. De staart 
begint bij het paviljoen en zijn kronkelingen omvatten een reeks van zeven watersculpturen. De 
slangentuin is ontworpen door William Pye, waarbij bij elke sculptuur de verschillende effecten 
van natuurkundige wetten worden onderzocht, totdat de kop van de slang als laatste sculptuur, 
Torricielli, wordt bereikt. 


