Engelse Lanschapstuinen in de Brugse binnenstad
Met de Franse revolutie werden te Brugge tal van religieuze gemeenschappen in de binnenstad ontbonden, terreinen
en gebouwen verkocht en gesloopt. Zowel de vroegere Eekhoutabdij als het klooster van de Franciscanen moesten
er aan geloven en werden zo het werkterrein voor 2 schitterende landschapstuinen midden de stadskern ,respectievelijk de vroegere tuin van Sint-Andreas (nu serviceflats Ten Eeckhoute) en het Astridpark .

Tuin Ten Eeckhoute

Het romantische ijzeren bruggetje over de vijver is tot vandaag bewaard gebleven. Doc. StadsarchiefBrugge - www.
beeldbankbrugge.be

Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut genieten in het park van de gezonde buitenlucht en het contact met de natuur.
Ook de meeste andere scholen beschikten over mooie tuinen (zie infra) . doc. Stadsarchief-www.beeldbanbrugge.be

Verborgen achter de muren van serviceflats Ten Eeckhoute ligt een prachtige tuin in Engelse landschapsstijl.
Op de terreinen van de oude Eeckhoutabdij (waar tot de
12de eeuw ook de zusters van St-Trudo toebehoorden)
liet de Brugse bankier Felix Dujardin door de bekende
Leuvense tuinarchitect Egidius Rosseel de indrukwekkende eerste Brugse landschapstuin ontwerpen. In het
midden werd een S-vormige vijver gegraven, bevoorraad
door de Eechoutrei en over de vijver kwam een romantisch bruggetje. Heesters en bomen, slingerende wandelpaden, gazonvlaktes en bevallige beelden creeërden een
perfect romantische landschapsillusie.
Na het faillissement van de bank, kwam het gebouw
in handen van de Dames van Sint-Andreas. De zusters
installeerden er een lagere en middelbare school . Na
het verwijderen van iets te schaars geklede beelden en
hun vervanging door heiligen beelden , koesterden de
kloosterzusters deze prachtige tuin en lieten hem verder
uitgroeien.
In 1987 werd het herenhuis en bijhorende park verkocht
aan Restel Residences die er het serviceflatcomplex ‘
Ten Eeckhoutte van maakten. De Kamers van het complex kijken uit op de vijver en de nagenoeg intacte Engelse landschapstuin. De bomen van het park zijn momenteel in volle wasdom en monumentaal van omvang.

Enkele sfeerbeelden uit de hedendaagse tuin bij het serviceflatcomplex ‘ Ten Eeckhoutte ‘ foto Dirk Staels

