
          Engelse Tuinen in 3-D 
           

          (kleurrijk en spectaculair) 
 

 
De beelden die u te zien krijgt worden 
vertoond op een manier alsof u er echt 
door heen loopt.  
De beelden worden met twee camera’s 
tegelijk gemaakt, dit is te vergelijken met 
onze ogen: alleen door met twee ogen 
tegelijk te kijken nemen wij diepte waar. 
                                                                                                                       

 
 
Omdat beide dia’s op één scherm 
geprojecteerd worden, hebben de 
toeschouwers een polariserende bril nodig  
om het rechter en het linker beeld uit 
elkaar te houden. 
Het geheel wordt in kleur vertoond. 
 

 
Diaserie: Engelse Tuinen, deel 1 
 
Na een korte uiteenzetting over enkele 
Europese tuinen, gaan we naar Engeland. 
Engelse tuinen zijn zeer beroemd: 
 

 
zowel de ligging, de aanleg en de 
plantenkeuze getuigen van veel smaak en 
kennis. Meer dan 1000 tuinen zijn, vaak 
op sterk wisselende tijden, opengesteld 
voor het publiek. Veel tuinen worden 
beheerd door de National Trust, het loont 
soms om hiervan lid te worden. 
 

 
 

Diaserie: Engelse Tuinen, deel 2  
 
De eerste serie gaf een algemeen beeld 
over tuinen in Engeland en liet vooral 
grotere tuinen zien.  
In deze serie gaan we vooral in op 
kleinere particuliere en minder bekende 
tuinen.  
 

 
 
U zult merken dat het nog steeds de 
moeite waard is om door het Engelse 
landschap te reizen en nieuwe tuinen te 
bezoeken.  De tuinen liggen door het 
gehele landverspreid. In deze serie zijn we 
uitgebreid in de Cotswold. Denk wel om 
de verschillende openingstijden! 
 
We bezoeken o.a.: 
 
Broughton Castle, Sissinghurst Castle 
Garden, Pashley Manor, Wyken Hall, 
Hodges Barn, Glen Chantry,Wisley 
Garden en Arley Hall. 
 



 
Diaserie: Engelse Tuinen, deel 3 
 
Het verhaal achter het landschap en de 
mooie tuinen daarin! 
 
Dit deel gaat over Engelse tuinen die nog 
niet aan de orde zijn gekomen in deel 1 & 
2. Maar gaat ook over het Engelse 
landschap, de kerken, de abdijen, kastelen 
en pittoreske stadjes. 
 

 
 
We reizen door het gehele land, maar ook 
in Schotland. We zien de kust, nationale 
parken en fraaie cottages. 
Het geheel wordt afgewisseld met 
opnamen van interessante tuinen, waarvan 
enkele slechts zelden voor het publiek 
open gaan.  
Verschillende  tuinen liggen op soms 
moeilijk toegankelijke plaatsen. 
 
 
 

 

Andere 3-dimensionale 
diaseries: 
 
-Tuinen in Nederland 
 

-Moderne Borders 
 
 

Landenseries in 3-D: 
 
- Amerikaanse Nationale Parken 
- Een camperreis door Nieuw Zeeland      
- India & Sri Lanka 
- Zuid Afrika, een rondreis 
- Indonesië, gordel van smaragd 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Informatie: 
 
Piet Boersma 
Scheerwoldestraat 22 
8304 GJ Emmeloord 
 
E-mail: 
p.boersma@ziggo.nl 
 
Vast: 0527-618467 
Mobiel: 0651237421 

 


