Colclough
Ommuurde Tuin

Vernieuw Uw natuurlijke zintuigen...
Bezoek de Gerestaureerde Ommuurde
Tuin in Tintern Abbey
County Wexford
www.colcloughwalledgarden.com

En dan nu de tuin
Deze Georgian Ommuurde Tuin is gebouwd door
de Colclough(uitgesproken Koke-lie) familie meer
dan 200 jaar geleden, voor 1814. Restauratiewerk,
georganiseerd door Hook Turism, begon in julie 2010,
nadat een vijfjarige vergunning was getekend met de
tuin’s eigenaar Coillte Teoranta.
Het originele ontwerp van de Ommuurde Tuin is weer
in ere hersteld zoals deze was rond 1830. De
voornaamste karakteristieken van deze ruim 1 hectare
grote tuin met zijn baksteen/stenen muren zijn de
gebogen hoeken, twee ingebouwde muurstrukturen op
de afscheidingsmuur die de tuin in twee delen verdeeld;
nl; oost (ornamenteel), en west (keuken), en een
riviertje, overbrugd door 5 bruggetjes, dat door de
gehele lengte van de Ommuurde Tuin stroomt.
Het is gelegen in een dicht beboste vallei met
majestueuze bomen en zangvogels. Bezoekers
doorkruisen het voormalige dorpje Tintern op het
bospad waar wilde hyacinthen en wilde knoflook
overvloedig groeien in de lente. In de zomer werpen de
beuken een gevlekte schaduw tot de open blauwe lucht
wordt bereikt in de ommuurde tuin, waar Colcloughs
arenden nog steeds vliegen.

En hoe het toen was

Tuinierders bootsen een verkiezings duel na
Een gevoel van historie

Tintern Abbey is opgezet door de Cistersische
monniken na1200, met ondersteuning van William
Marshall, op een klein riviertje dat in Bannow Bay
uitstroomt.Na haar opheffing in 1536 werden de
landerijen geschonken aan Sir Anthony Colclough in
1562. De Colclough famillie, die hier de volgende 400
jaar woonde, heeft de abdij aangepast en bouwde er
over de jaren veel bij, o.a bruggen, een linnen molen,
een korenmolen, gekanteelde muren en de Georgian
Ommuurde Tuin.
De Ommuurde Tuin werd 520 meter zuidwestelijk
van Tintern Abbey, gebouwd met steen van de
omringende velden en bekleed met in de Ommuurde
Tuin handgemaakte bakstenen van klei uit de
riviermonding.
Kalk werd in een kalkoven gemaakt, bij de
kanteelbrug, van gebrande kalk die per boot werd
gebracht vanuit het Hook schiereiland. Dit werd dan
met zeezand vermengd om metselspecie te maken.
Het originele ontwerp van de tuin is weer in ere
hersteld zoals deze was in 1838 gebaseerd op
informatie van de Osi Historical Map.( Historische
cartografie).

Overgroeid

Luchtfoto uit Juli, 2010

Mejuffrouw Marie B Colclough (overleden 1983)
schonk Tintern Abbey aan de Ierse staat in 1959.
De ommuurde Tuin werd aan de natuur overgelaten
totdat Coillte (een door de staat gesubsidieerd bedrijf )
meer dan 30 erg grote Sitka dennenbomen
verwijderden die in 1955 waren gepland. De
overgroeide laurierheg werd tot zijn oorspronkelijke
afmetingen teruggesnoeid ,en is nu weer een gezonde
heg. Het middelste bospad dat tot de ommuurde tuin
leidt werd opgeruimd en opnieuw met grind bestrooid
om toegang te verschaffen naar de noordoostelijke
muur waar de twee ingangen waren. Hoewel er geen
namen genoemd worden in de familliearchieven, hier
is wat bezoekers aan Tintern hadden te vertellen in de
19e eeuw;
John Bernard trotter, de auteur van “Walks in Ireland,
1812” (uitgegeven in 1819) bezocht Tintern in juni
1812 verbleef hier voor bijna een maand , maar
verwijst niet naar de Ommuurde Tuin.
“Wij brachten een aantal dagen door in de wonderschone
omgeving van Tintern en haar omgeving, genoten
van de gastvrijheid van Lady Colclough” June 27, 1812.

De eerste verwijzing aangaande het bestaan van de
Ommuurde Tuin was in “The Irish Tourist” van A. Atkinson,
geschreven in juli 1814.(gepubliceerd in 1815).
“Lady Catherine Colclough gaf mij het genoegen een
bijzonder vruchtbare en mooie ommuurde tuin te
laten zien, van 1 of 1,5 hectare, omringd met een
bakstenen muur vol met de lekkernijen van het seizoen.”
Lady Catherine Colclough (geboren Grogan van Johnstown
Castle) was de moeder van Ceasar Colclough. Als oudste
zoon van Sir Vessey erfde hij het landgoed in 1794. Ceasars’
broer John beheerde het landgoed tot hij werd gedood door
door William Congreve Alcock van Wilton Castle in een
verkiezingsduel in 1807. Thomas MacCord, Land agent,
beheerde het landgoed tot Ceasar terugkwam uit Frankrijk in
1814. Ceasar werd uit gevangschap gelaten na het aftreden
van Napoleon, en na de verkiezingen trad hij toe in het
House of Commons in 1818.
J.W.Goff uit Horetown House beheerde het Tintern landgoed
als waarnemer voor Ceasar Colclough van 1831-1840.
Ontvangstbewijzen uit deze tijd van de aankoop van perzik,
abrikozen, nectarine, en kersenbomen van Fennesy Nursery
in Waterford en Miller and Sweet Nursery in Bristol zijn
bewaard gebleven.Correspondentie tussen Ceasar en zijn
waarnemer uit deze periode is nu in de National Library of
Ireland, en noemen de verscheidene planten in de tuinen van
Tintern, zoals geraniums, anjers en peperboompje.

We hope you visit the Walled Garden this year and
make your own memories.

Colclough Ommuurde Tuin gerestaureerd
July 2013
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Directions

Verlaat de R733 (Ballyhack- Wellingtonbridge weg) op
afslag naar Saltmills, L4041. De ingang ( Stenen muren
en beukenbomen) naar Tintern Abbey en Colclough
Ommuurde Tuin is 1 km van deze kruising aan de
rechterkant. De Ommuurde Tuin ligt 300m zuidwestelijk
t.o.v het Abbey car park. (7 minuten lopen).
Er zijn wegwijzers op alle paden. Kaart referentie binnen
~ Sat Nav:-6.8377833 52.23696~

Openingstijdenm

Open elke dag:
10 uur s’morgens tot 6 uur s’avonds ~ Mei tot September.

Toegang

€3 voor volwassenen. €2 Korting tarief,:gepensioneerden,
studenten, en groepen over 10 personen. Jaarkaart
verkrijgbaar. Onder 14 jaar; gratis. Bussen en grote
groepen; neem vooraf contact op . Honden aan de lijn zijn
welkom.

Contact Details
Hoofd Hovenier: David Bawden
Colclough Walled Garden
Tintern Abbey, Saltmills,
Hook Peninsula, Co. Wexford
t - 083 3064159
i - www.colcloughwalledgarden.com
r - colcloughwalledgarden@gmail.com
facebook - Colclough Walled Garden
twitter - @colcloughgarden
www.hooktourism.com
www.wexfordgardentrail.com
www.experiencenewross.com
www.visitwexford.ie
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