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Langs het pad naar de 
monumentale tienden-
schuur staan potten met 
laurierboompjes en allerlei 
kruiden. Zelfs in het grind 
groeien kruiden en venkel.
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Het is een plek waar je eigenlijk 
nooit meer weg wilt, zodra je er 
door de tuinen hebt gewandeld, 
het interieur hebt bewonderd en 
het eten - grotendeels van eigen 
land - hebt geproefd. Boetiek-
hotel Thyme, met cottages en 
een kookschool, in het Engelse 
Gloucestershire ‘has it all’. 
TEKST: MARIEKE VAN GESSEL  FOTO’S: MODESTE HERWIG MET DANK AAN: VISIT BRITAIN & COTSWOLDS TOURISM

Thyme Tijd voor 
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D
e bijen zoemen, de biggen  
knorren, de vogels fluiten. Het 
leven is goed op Southrop Manor 
Estate in de Engelse Cotswolds, 
dat sinds 2002 in het bezit is van 
de familie Hibbert. Op de ‘kleine’ 
vijftig hectare die het landgoed 
beslaat bevinden zich onder 
meer het monumentale woon-
huis van eigenaren Caryn en 
Jerry Hibbert, een tythe barn 
(tiendenschuur), boetiekhotel  

Thyme, een kookschool, een moestuin en - last, but not least - tuinen die 
zijn ontworpen door de bekende Engelse landschaps- en tuinarchitecte 
Bunny Guinness. Het landgoed ligt in het pittoreske dorpje Southrop in 
Gloucestershire.  We wanen ons er afwisselend midden op het Engelse 
platteland en in mediterraan Frankrijk. Dat heeft alles te maken met de 
materialen en beplanting, aangevuld met het stralende zonnetje op deze 
junidag.  Tegen de gevel van  Thyme House stelen gevulde, diep donker-
rode rozen ’Munstead Wood’ de show. Op het terras staat een robuuste,  
XL houten tafel met daarbij wel twintig stoelen. Langs het pad naar de 
ingang staan in het grind grote terracotta potten met daarin Portugese  
laurierkers op stam en buxusplantjes aan de voet. De potten worden op 
hun beurt omzoomd door cirkels van buxus. 
 
Botanische cocktails
Ook binnen is alles even mooi vormgegeven. Overal zien we bijzonder 
antiek en kunstwerken. „Caryn heeft oog voor detail en is gevoelig voor 
stijl’’, vertelt onze energieke gastvrouw Carolyn. „Ze ziet alles, of het nu 
om de tuinen of de inrichting van de gastenkamers gaat.” Caryn Hibbert 
groeide op op het platteland en haar liefde voor het boerenleven blijkt uit 
alles. In de bar, Baa genaamd, worden ‘botanische cocktails’ geschonken, 
gemaakt met ingrediënten uit de eigen kruidentuin. Levensgrote schapen 
op houten poten vormen een ludiek zitje. 
De verbouwing en renovatie van alle gebouwen op het landgoed duurde 
maar liefst twaalf jaar. Caryn studeerde medicijnen en werkte in Londen als 
verloskundige en gynaecoloog; daar ontmoette ze filmregisseur Jerry 
Hibbert, met wie ze trouwde en drie kinderen kreeg.  Toen ze het vervallen 
Southrop Manor in het tijdschrift Country Life te koop zag staan, besloot ze 
het roer drastisch om te gooien en begon ze aan het grootschalige project.
Caryn, die inmiddels is aangeschoven: ,,Samen met mijn vader, die van tradi-
tioneel vakmanschap houdt en groot respect heeft voor oude architectuur  
en cultureel erfgoed, en met architect Bob Weighton hebben we het huis, de 
cottages en schuren één voor één aangepakt. Daarbij wilden we zowel de  
historische als de natuurlijke charme van deze plek behouden.’’ Dat ze daarin 
geslaagd zijn, bewijst de onderscheiding die ze in 2009 mochten ontvangen 
van de Campagne ter bescherming van landelijk Engeland (CPRE). 

Olijf en tijm
Even later laat chefkok Daryll  Taylor, die met Marjorie Lang (winnares van 
de Britse versie van het televisieprogramma Masterchef) de kookschool 
van  Thyme runt, ons de enorme moestuin langs het riviertje Leach zien. 
Hij is verantwoordelijk voor de gewassen die in de moestuin verbouwd 
worden, van artisjokken en cavolo nero tot oca (klaverzuringknol) en 
yakon (appelwortel). Tevens is hij in dienst als bijenhouder. 
In de ommuurde kruidentuin die aan de kookschool achter de tienden-
schuur grenst, staan forse olijfbomen en haagjes van buxusbollen. Op 
lichtgrijze tafeltjes, die met romantische tuinstoelen in het grind staan, 
staan potten vol tijm. De looppaden worden gevormd door natuurstenen 
tegels van verschillend formaat. Vlakbij Thyme House is een looppad 

We wanen ons   
afwisselend op het  

Engelse platteland 
en in mediterraan 

Frankrijk.

In de dubbele border staan onder meer 
een bolvormig gesnoeide Portugese  
laurierkers, Engelse rozen en geraniums.
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Het terras bij de kruidentuin doet met de 
romantische grijze zitjes, de grijsbladige  
olijfbomen en vele buxus mediterraan aan.
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Het grindpad wordt  
bijna bedolven  

onder zachtgele  
vrouwenmantel,  

verschillende geraniums  
en kattenkruid. 



Bunny  
Guinness

Deze tuin- en landschapsarchitecte won maar 
liefst zes gouden medailles voor haar show- 
tuinen op de Chelsea Flower Show. Ze werkt 

samen met haar dochter Unity, die is opgeleid tot 
landschapsarchitect. Bunny Guinness schreef 

verschillende boeken, onder andere een over de 
tuinen van Highgrove, het buiten van prins Charles 

en Camilla, waarvoor ze ook een gedeelte  
ontwierp. Ze schreef talloze artikelen voor bladen 

als Gardens Illustrated en Gardeners’ World.
 www.bunnyguinness.com

Thyme in 
Southrop

Thyme biedt gastenkamers aan individuele  
reizigers en aan groepen. De tuinen zijn voor  

gasten vrij toegankelijk. Op zaterdag en zondag zijn 
er rondleidingen door de moestuin (op afspraak 
voor gasten). In de nabije omgeving kun je ook 

andere tuinen bezoeken en mooie wandelingen 
maken. Thyme ligt immers in de Cotswolds, een 

regio van ‘outstanding natural beauty’.
Thyme, Southrop Manor Estate, Engeland, 

www.thyme.co.uk

Een combinatie die 
tot ver in de herfst 

mooi blijft: Echinacea 
purpurea ’Green 

Jewel’ met de paarse 
Verbena rigida. 

Chefkok Daryll Taylor plukt  
kruiden en eetbare goudsbloemen  
in de moestuin.

Voor het gastenverblijf Thyme House  
staat een grote houten tafel met  

rondom wel twintig stoelen. 
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gemaakt van vierkante tegels die diagonaal met de punten tegen elkaar  
in het gazon zijn gelegd, wat een speels en dynamisch effect geeft. 
De tuinen bepalen voor een groot deel het succes van  Thyme. De gasten 
kijken uit op weelderige bloembedden en borders vol lavendel, rozen en 
geraniums, overwegend in zachte pasteltinten. Die tinten combineren 
prachtig met de honingkleurige lokale kalksteen waaruit de gebouwen 
zijn opgetrokken, het grind en de gazons. Overal zijn uitnodigende zitjes 
gecreëerd. Er is zelfs een tuinbank aan een rozenboog opgehangen, zodat 
je al wiegende al het moois tot je kunt nemen. 

Subtiele contrasten
De moestuin ligt behoorlijk ver van de kookschool en gastenverblijven, 
maar vlak voor het woonhuis van de Hibberts heeft Bunny Guinness  
weelderige borders en waterpartijen gecreëerd. Een deel ervan wordt  
aan het oog onttrokken door strakgeschoren taxushagen, waardoor een 
wandeling over het terrein echt een soort ontdekkingstocht is. 
Tussen de overwegend lila, roze en witte dubbele border bij het huis ligt 
een grindpad, dat bijna helemaal bedolven wordt onder het uitdijende 
kattenkruid, geraniums en vrouwenmantel. Aan het eind van het gazon 
voor het woonhuis, waarin aan weerszijden snoeivormen van taxus staan, 
heb je tussen de bomen door zicht op de grazende schapen. 
Met taxushagen is ook een rond tuingedeelte gecreëerd. Bogen van de naar 
viooltjes geurende, witte rambler Rosa banksiae ’Alba plena’ vormen hier 
een uitnodigende entree. In de cirkel bevinden zich taartpunten van 
buxus, met daarin wilgbladige sierperen op stam en buxusbollen. In het 
midden staat als blikvanger een oud ornament met daarop een grote pot 
met Oost-Indische kers, omzoomd door het hoge, architecturale grijze 
blad van artisjokken. Het contrast tusen de ronde en strakke lijnen, tussen 
het groen en grijs en tussen sier en moes is heel subtiel doorgevoerd. Het 
geeft een spannend en tegelijkertijd harmonieus effect.

Liefde voor het land
„Onze Italiaanse wildplukexpert en etnobotanist Claudio Bincoletto is 
verantwoordelijk voor de wilde, meer natuurlijke delen van het land-
goed”, vertelt Caryn. „Hij experimenteert met zeldzame planten en  
paddenstoelen. Claudio is gepassioneerd over het op duurzame wijze  
verzamelen en gebruiken van alles wat er in de natuur groeit en bloeit.  
Het steekt hem bijvoorbeeld dat maar liefst 98 procent van onze wilde 
paddenstoelen uit Nederland zijn geïmporteerd.’’
Waarom een etnobotanist in dienst nemen? „Mijn liefde voor het land is 
groot. Ik wilde van de grond echt een productief landgoed maken, zonder 
de natuur alleen maar uit te putten. Ik wil de natuur juist in stand houden 
en laten floreren. Daarom hebben we onze eigen biggen van een speciaal 
ras, typische Cotswolds schapen, ganzen, kippen en kwartels. En verder 
gebruiken we zo veel mogelijk groenten, kruiden en fruit uit onze eigen 
moestuin en lokale en seizoensgebonden producten.”
„Gelukkig heb ik een getalenteerd team van tuinarchitecten, tuiniers en 
chefs bij elkaar kunnen brengen. Samen met onze boerderijdieren, de  
tuinen waaruit wij boeketten plukken, en de kookschool maken zij dit  
tot een heel bijzondere plek waar je kunt ontspannen, dingen kunt leren 
en een fijne tijd kunt hebben.’’

Alle ruimten, binnen 
 én buiten, zijn met  
veel oog voor  
detail ingericht.

Tuinen en parken in de buurt 
➤ Westonbirt Arboretum, Tetbury, www.forestry.gov.uk/westonbirt 
➤ Highgrove, Doughton, Tetbury, www.highgrovegardens.com
➤  Hidcote Manor Garden, Hidcote Bartrim, www.nationaltrust.org.uk/hidcote
➤ Kiftsgate Court Gardens, Chipping Campden, www.kiftsgate.co.uk
➤  Blenheim Palace, met tuinen en parken ontworpen door Lancelot ‘Capability’ 

Brown, van wie Engeland dit jaar de 300ste geboortedag viert, Woodstock, 
www.blenheimpalace.com

➤  Cotswold Wildlife Park and Gardens, Bradwell Grove, 
www.cotswoldwildlifepark.co.uk 

Meer info: www.cotswolds.com


