
DE COTSWOLDS,
het groene geheim van Engeland
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Waarom houden we zo van Engelse misdaad- 

televisie? Omdat het bloed er niet, op z’n 

Amerikaans, continu van de muren druipt. 

De camerabewegingen en de belichting zijn  

bovendien meesterlijk en de plot is steeds 

verrassend. Maar vooral de locaties zijn 

echt en gunnen de kijker een blik in menig 

cottage of huis met standing. Morse, Lewis 

of Barnaby laten je steeds ongegeneerd over 

hun schouder meegluren terwijl ze ergens 

rondsnuffelen. Een betere promotie voor het 

Britse patrimonium is nauwelijks denkbaar.
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LLiefhebbers van de ‘English style’ zullen met plezier  
toegeven dat ze ook regelmatig leuke ideetjes op- 
pikken voor het interieur of de tuinaanleg, 
gewoonweg tijdens het oplossen van een moord-
zaak. De ‘Cotswolds’, dat is de streek waar de 
televisie-inspecteurs meestal opereren, is zowat 
het meest authentieke stukje Engeland en bleef 
lang verborgen voor de buitenwereld. Op minder 
dan twee uurtjes rijden van Dover kom je, ruw-
weg tussen Oxford en Bath, zowaar in een levend 
openluchtmuseum van 160 kilometer doorsnede 
terecht. 

SchaapjeS op de heuvel
De glooiende Thamesvallei was blijkbaar al heel 
vroeg in trek als woonplaats, zo blijkt uit nog 
tweeëndertig overgebleven prehistorische gra-
ven. De Romeinen bouwden er nadien enthou-
siast villa’s, maar de echte bloei van de Cotswolds 
vond plaats rond de late middeleeuwen. Het 
landschap en klimaat leenden zich perfect voor 
schapenteelt. Kleine dorpjes ontstonden rond 
marktplaatsen, waar de dieren en vooral de wol 
verhandeld werden. De oude Engelse woorden 
‘cot’ (plaats voor schapen) en ‘wold’ (heuvel) ver-
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klaren ook meteen etymologisch Cotswolds. De 
welvaart uit die handel vertaalde zich snel in een 
aantrekkelijke en rijke bouwstijl. Met de honing-
kleurige kalksteen die onbeperkt aanwezig is in 
de ondergrond, werden cottages, ‘mansions’ en 
zelfs heuse kathedralen gebouwd. De niet-kerke-
lijke bebouwing had oorspronkelijk rieten daken, 
maar door het stedelijke brandgevaar werd later 
op dakpannen overgeschakeld. De ruwe stenen 
werden ook gebruikt voor de omheiningen die 
kriskras door de velden en weiden lopen. Platte 
stenen werden nauwkeurig op elkaar gestapeld en 
afgewerkt met een verticaal opstaande deksteen. 
Zonder het gebruik van één schep cement staan 
die afsluitingen al eeuwen rechtop! De hoogte 
verschilt naargelang het doel en ook de lengte 
kan indrukwekkend zijn. Op sommige plaatsen 
zie je langs de weg een landgoed omheind met ki-
lometerslange muren van ruim twee meter hoog. 
Het aantal benodigde manuren om dat te bouwen 
moet duizelingwekkend zijn geweest.
De lokale architectuur met de okerkleurige steen 
en het omliggende landschap vormen een uniek 
en fraai harmonieus geheel. De Cotswolds konden 
eeuwen teren op hun gegarandeerde inkomsten 
van de wol. Daarom was er tijdens de industriële 
revolutie geen gebrek aan plaatselijke nijverheid 
en bleven ze als een blinde vlek op de kaart totaal 
geïsoleerd. Dit betekende ook meteen de redding 
van de stoomwals voor de bouw van fabrieken.

eeuwige omheiningen
Na de eerste wereldoorlog had de introductie 
van het prikkeldraad belangrijke landschap-
pelijke gevolgen. Boeren zagen het nut van hun 
natuurlijke omheiningen niet meer. Maar in de 
Cotswolds werd die industriële uitvinding weer 
totaal genegeerd. De muurtjes deden prima werk, 
waarom ze vervangen? En zo werd, misschien 
deels onbewust, ook het zo typische, agrarische 
karakter volledig behouden. In de loop der jaren 

De ‘Cotswolds’ is zowat 
het meest authentieke 

stukje Engeland en bleef 
lang verborgen voor de 

buitenwereld. 

Burford Graveyard
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is de belangstelling voor dit Brits stukje authenti-
citeit spectaculair gegroeid. De toeristen worden 
met busladingen vol haast uitgebraakt in de kleine 
dorpjes. De plaatselijke middenstand doet gouden 
zaken. Wolwinkels hebben plaatsgemaakt voor 
snuisterijen en antiek. Het hele jaar door is er wel 
wat te beleven in de Cotswolds. De bloemenpracht 
van de lentetuinen, de gezellige drukte op de zo-
merse dorpsfeesten, de herfstkleuren die schit-
terend overeenstemmen met de goudgele huizen 

of de Breugheliaanse wintersfeer met knetterende 
houthaarden. Houd er wel rekening mee dat de 
winters in Engeland erg guur kunnen zijn, met veel 
sneeuwval. Idyllisch, maar de kleine kronkelende 
landwegen zijn dan uitsluitend met een 4x4 veilig 
te berijden.
De namen van de dorpjes klinken mysterieus en 
uitnodigend als een enigma: The Slaughters, Stow-
on-the-Wold, The Oddingtons, Ampney Crucis 
and Guiting Power... Het leukste zijn ze te verken-

 Het hele jaar door is er wel wat te beleven in de Cotswolds. 
De bloemenpracht  van de lentetuinen, de gezellige drukte 

op de zomerse dorpsfeesten, de herfstkleuren die schitterend 
accorderen met de goudgele huizen of de Breugheliaanse 

wintersfeer met knetterende houthaarden.
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nen vanuit één centraal punt. Zelf ontdekte ik 
toevallig het ‘Cotswold Waterpark’, een gigan-
tisch natuurgebied met wel honderdveertig klei-
ne meren. Er zijn hoogstaande vakantiehuizen 
in diverse stijlen. Mooi en rustig gelegen, ideaal 
en praktisch dus voor een weekend of midweek. 
Maar voor echte grandeur kun je beter meteen 
een suite boeken in het luxueuze en historische 
Relais & Chateaux ‘Buckland Manor’, op enkele 
kilometers van Broadway. En ervaar er zelf hoe 
het voelt als Landlord of als Lady of the House, te 
nippen van je Darjeeling uit ‘china bone’ porse-
lein, in de riante rozentuin.

ZondagSe drukte en groene ruSt
Bourton-on-the-Water charmeert meteen als 
eerste kennismaker. Het riviertje Windrush kab-
belt helder en breed onder de lage bruggetjes 
door van het ‘Kleine Venetië van de Cotswolds’. 
In het weekend en op feestdagen staat de lokale 
parkeerplaats stampvol en kan het hier (te) druk 
zijn. De groene grasveldjes worden dan volledig 
ingenomen door families die met hun kleine 
kindjes komen plonsen in het water. Het kleine 
dorpsplein lijkt dan meer op een grote Vlaamse 
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kermis. De winkeltjes met Engelse brocante wor-
den druk bezocht. Loop hier en daar toch eens 
binnen. Kleine meubeltjes, decoratie, keuken en 
tuinspulletjes liggen er verleidelijk te wachten op 
kopers van het vasteland die wel eens iets origi-
neels in huis willen hebben. Voor liefhebbers van 
oldtimers is er ook een klein automuseum.
In Bilbury loopt de Highstreet helemaal even-
wijdig met een ander riviertje, de Coln, bekend 
om zijn forellen. Hier kun je al heel wat rustiger 
rondwandelen, hoewel de invloedrijke ontwerper 
William Morris reeds in de 19de eeuw dit dorpje 
als mooiste van Brittannië uitriep en je dus een 
massale toeloop zou verwachten. Vooral de rij 
pittoreske wevershuisjes met puntdaken in de 
Arlington Row zien eruit alsof ze tijdelijk door 
de Efteling werden uitgeleend. Loop in dorpjes 
zoals Burford en Barnsley zeker ook eens naar de 
plaatselijke kerken en vooral de kerkhoven die er-
omheen te vinden zijn. In een licht golvend kort-
geschoren grastapijt staan de bemoste grafstenen 
er als statige rouwfiguren in het landschap. In 
vergelijking met onze begraafplaatsen heb je hier 
toch niet het gevoel van triestheid maar eerder 
van eeuwigdurende en zaligmakende rust. 
Wie van tuinen houdt maar kerkhoven toch een 
iets te doodse omgeving vindt, heeft nog heel wat 
alternatieven in de buurt. Heel wat typische En-
gelse tuinen liggen op comfortabele rijafstand. 
Ook het wereldberoemde Blenheim Palace is 
niet al te ver. Maar voor een inspiratievol bui-
tenbeentje moet je zeker naar de Rococo garden 
van Painswick gaan. In de korte Rococoperiode 
(1720-1760) beleefden de tuinen een overgangs-
periode van het vroegere formele en strakke lij-
nenspel, naar de ‘English Landscape Garden’. Het 
succes van deze stijl was echter van erg korte duur 
en even snel weer vergeten. Deze tuin raakte in 
de loop der tijd totaal overwoekerd, maar door-
dat de heel gedetailleerde tekeningen en originele 
plannen van Thomas Robins waren bewaard, 

Als je het donkere bos 
uitkomt, zie je in de verte 

een gigantische woning 
staan; het onafgewerkte 
Woodchester Mansion.

De werken aan dit 
Victoriaans meesterwerk 

werden immers in 1873 
om mysterieuze redenen 

plots stilgelegd. 

Woodchester Mansion
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kon de tuin historisch gerestaureerd en opnieuw 
aangelegd worden. Het resultaat is zeer geslaagd. 
Jaarlijks wordt in de tuin ook een beeldenexposi-
tie gehouden. 

waar de tijd Stil bleef Staan
Als je eenmaal in Painswick bent kun je het 
best ook meteen doorgaan naar Woodchester 
Mansion. Neem wel wandelschoenen mee, want 
hier ga je op ontdekkingstocht... Vanaf de par-
keerplaats volg je gedurende een kwartiertje het 
goed aangegeven pad door het prachtige woud. 
Op een zonnige dag schittert het licht hoog door 
het bladerdek. De machtige beuken lijken zuilen 
in een kathedraal. Hoewel de omgeving betove-
rend is, kom je hier niet voor de boswandeling. 
Nee, de schaarse bezoeker die hier passeert, wil 
de ‘unfinished mansion’ zien. Als je het donkere 
bos uitkomt, zie je in de verte een gigantische 
woning staan. Dichterbij gekomen merk je pas 
het bijzondere: het blijkt een perfect afgewerkt 
karkas, zonder binnenafwerking. Het werk aan 
dit Victoriaans meesterwerk werden namelijk in 
1873 om mysterieuze redenen plots stilgelegd. 
Het huis werd nooit bewoond. In deze vallei lag 
het jaren volledig verborgen voor de buitenwe-
reld. Het enorme gebouw is van kelder tot zolder 
te bezoeken en de sfeer is er heel bijzonder. Een 
kleine tentoonstelling vertelt de geschiedenis van 
William Leigh, de bouwheer. Een verhaal dat je 
bijblijft, over rijkdom en verlies maar vooral over 
heel veel persoonlijke smart. Een versteend be-
wijs dat geld (alleen) niet gelukkig maakt.
Op mijn terugweg richting Cirencester, de hoofd-
stad van de Cotswolds, heb ik nog een pareltje 
achter de hand gehouden: Castle Comd. Dit is 
echt mijn favoriet en niet te missen. Ook dit su-
blieme dorpje geeft je zeker een déjà vu-ervaring. 
Veel televisieseries en films werden hier opgeno-
men in dit 14de eeuwse marktplaatsje. Heel wat 
beroemdheden en filmsterren hebben hier bij 

de waterpomp gezeten. En ondanks de media-
belangstelling leven de bewoners hier beschei-
den verder. Voor een huisje zag ik een grote ta-
fel staan met potjes jam en vers gebakken cake. 
‘Please serve yourself ’. Het gepaste geld moet je 
door de brievenbus gooien. Het oude, kokette 
dametje kwam toevallig net buiten toen ik mijn 
keuze aan het maken was. Ze verzekerde mij dat 
ze nog nooit een penny te kort was gekomen. De 
tijd staat hier echt stil. Niet alleen de muren zijn 
hier al eeuwen onveranderd, maar blijkbaar zijn 
‘the way of living‘ en de mentaliteit hier ook nog 
heerlijk vooroorlogs. Hoe lang nog... =


