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Vorden ìigt in de Achterhoek, in de Nederlandse provincie Gelderland. Zomaar even acht

kastelen vinden we in de omgevìng van dit dorp. De Wiersse is er een van. Nu mag u bij

het woord 'kasteel' niet meteen denken aan een middeleeuwse burcht, met kanteìen, een

valhek en een ophaaìbrug. Neen, de Wiersse oogt aìs een vriendeìijk l Bde-eeuws buiten-

huis, al wordt de sìotgracht weì degeìijk overspannen door een smaì ophaalbrugje.

Opmerkeìijk zijn vooral de tuinen van deWiersse. Zijzijn niet in een bepaalde periode

ontstaan, maar door de eeuwen heen gegroeid. En ze laten zich lezen aìs een archief.
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Links ln de gedeeltelijk formele tuinien doen zich ollerlei invloeden gelden. Borders ontstoon, vorens worden in ere hersteld

Boven: Het blod von de tulpenboom, Liriodendron tulipifero, begint te verkleuren wonneer het 1 9de eeuwse buitenshuis zijn zoveelste herfst ingoot

0nder: Een formeel rozenperk, ontworpen door Alice de Stuers, grappige snoeivormen, een bos in de verte. DeWiersse bezit een sch0t oon tuincultuur

Continuïteit
De Wielsse wotclt voor het eerst venneld
in een al<Le uit l2BB, waarin cle abclis van

een aclellijì< r,rouwenklooster bepaalt clat

jaarli.¡ks pacht moet worclen voldaan op

het huis 'cle Weclersche'. Orl ons verhaal

wat ir1 te l<olten slaan we cle miclcleleeu-

well o\¡er en rnaken we een sprong ltaa[
cle lTcle eeuq naar een kaart waarop een

verstel'Ì<t huis te zien is, gelegen aan eerl

beek err onlgeven cloor grachten Op 9.1uli

1678 1<omt cle Wiersse in het bezit van ene

Enno Matthias ten Broeck. Vanaf clie

claturn is het eigendor-n voortclurencl bin-
ne11 llau\\¡ aan elkaar verwante farnilies

gebleven Daaltlool or'ìtslaal een cor'ìti-

nuïteit in bel-reer clie nu al meer clan clrie

eeuwell voortcluult.
Aan het eincle van cle l7cle eeuw lvorclt
het hnis uitgebreicl met het gecleelte clat

het rniclclenstnk Van het tegenwoordige

huis vormt en ornstreeks cleze tijd begint
cle geschieclenis van c1e tuin zoals wij die

nu kennen Naast he t huis worclt een for-
mele tuin aangelegcl, op cle plaats van cle

hulclige rozentuin. Later, als forrnele tui-
nen uit cle rnocle laken, worclt cleze tuin
weer: nlet cle groncl gelijk gen-raakt, waar'-

brj cle ornarnenten worclen begraveu Tu,ee

van cleze orlìamelìten - zanclstenen beeld-
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van Limburg Stirum, met Victor de Stu-

ers, voorvechter van het behoud van his-

torisch erfgoed en grondlegger van wat

later zou uitgroeien tot Monumentenzorg

Onder Victor de Stuers wordt het huis

gerestaureerd en ool< rr de luinen erl in

het park worden wijzigingen aangebracl-rt.

In het begin van deze eeuw vinden er tal

van veranderingen plaats op initiatief van

Alice de Stuers, enig kind van Vìctor. Zij

ontwerpt de rozenparterre naast het huis,

sinds die tijd nagenoeg onveranderd,

hoewel de roos nu niet bepaald gedijt op

de arme zandgrond van de Wiersse en het

grote rnoeile kost om de rozen jaar in jaar

uit in redelijke gezondheid te houden.

Kort daarna ontwerpt Alice de Stuers de

verdiepte tuin, in een stìjl die rond die tìjd

opgang maakt: een kleiue ronde vijver,

ornsloten door gazons die worden be-

grensd door stapeìmuurt¡es waarin varens

en rotsplanten groeien

Het is een eenvoudig, tijdloos ontwerp,

dat nu nog even effectiel is als aan het

begin van deze eeuw. Naast deze verdiep-

te tuin wordt een pergola aangelegd, waar-

bij de verdiepte tuin en de pergola zijn
omringd door vaste-planten-borders met

taxushagen als achtergrond

Bruggetjes en prieeltjes vertolken de glorie von De Wiersse

Engels-Ierse invloed
De laatste grote veranderingen aan de tui-
nen we¡den aangebracht door \ME. Gata-

cre, de rnan waarûìee Alice de Stuers in
het huwelijk trad. WE Gatacre was van

Engels-Ierse afkomst en bracht zijn jeugd

door in lerland Waarschijnlijk hebben

Ierse buitenplaatsen hem voor ogen

gestaan. In het park en de tuinen gebruik-

te hij vooral inheemse boomsoorten, naast

grote hoeveelheden rododendrons die hij
aanwendde om de verschìllende delen van

het park van eìkaar a[ te schermen. De

rododendror-rs werden in Boskoop besteld

en per schip, via de IJssel, naar Zutphen

vervoerd, waar ztj door de pachters van

de Wiersse met paard en wagen werden

algehaald. Door gebluik te maken van

grote groepen rododendrons, wist W.E

Gatacre op een vlak terrern toch een tuin
vol verrassingen te scheppen. De buiten-
wereld werd door de groenblijvende rodo-

dendrons verhuld; wegen werden verlegd

zodat ze vanuit het park niet te zien waren

en boerderìjen en bouwland werden door

jes die de'Herfst' en de'Zomer'voorstel-
len - werden twee eeuwen later weer opge-

graven en sieren nu de rozentuin. 'Lente'

en'Winter' liggen ongetwrjfeld nog ergens

begraven.

len het huis en de tuinen langzaam ten

prooi aan het verval. Door vererving raakt

het landgoed versnipperd De enige tuin
die nog onderhouden wordt, is een sim-

pele moestuin Maar als we terugkijken

heeft het geldgebrek dat aan het verval ten

grondslag 1ag ook zijn goede kanten

gehad Zo werden de plannen om het huis

te versieren met neo-renaissance gevels

gelul<kig nooit uitgevoerd. Ook werden

in die periode ontwerpen ingediend door

de beroemde tuinarchitecten L.P Zocher

en C E A Petzoid, maar doordat het geld

om deze ontwerpen uit te voeren ontbral(,

is het bij plannen gebleven

Gronden Yan vermaak
Vanafhet midden van de l8de eeuw ver-

andert de smaak over tuinaanleg, al duurt
het nog wel een halve eeuw voordat deze

nieuwe srnaak doordringt tot in de Ach-

terhoek. Dan wordt ook op de Wlersse de

tuin aan de nieuwe mode aangepast. De

rechte lijnen van de Franse geometrische

stijl worden vervangen door cle romantisch

slingerende paden en waterlopen van de

Engelse landschapsstijl. De 'gronden van

vermaak' die dan ontstaan, zijn nog altijd
terug te vinden in de huidige wilde tuin.

In de tweede helft van de l9de eeuw val-

Rozenparterre
Pas in lB93 wordt het verval van de

Wiersse tot staan gebracht In dat jaar
trouwt een dochter van het huis, Aurelia



beplanting aan het gezicht onttrokken. Zo

ontstond een grote verscheidenheid aan

vergezichten en romantische doorkijkjes
op een relatief kleine oppervlakte.

WE. Gatacre schiep een op Engelse leest
geschoeide wilde tuin waarin allerlei
planten, zoals narcissen en primula's, kon-
den verwilderen. Van het grootste deel
van die beplanting schiet echter niets
meer over, want sinds de tweede wereld-
oorlog is het raster dat konijnen en reeèn

buiten de tuin hield verdwenen. Geble-
ven zijn planten die het wild niet lusr,
zoals salomonszegel, lelietje-der-dalen en

varens. Voor de komst van WE. Gatacre

bestond een deel van de huidige wilde
tuin uit een wei waarin de ezel die de

grasmaaimachine trok werd geweid. Dit
weiland veranderde hij in een berkenbos
waarin een brede grasbaan werden uit-
gespaard, zodal er een doorkijk naar de

lage tuin ontstond.

Ingepast in het landschap
ln 1922 werd aan de noordkant van de

beek een partene aangelegd. Hij heeft ech-

ter maar kort bestâan en werd zes jaar Iater
weer aan het onkruid prijsgegeven. Een

verdieping in het hooiland is alles wat nu
nog aan deze parterre herinnert. Tijdens
de tweede wereldoorlog verbleef de fami-
lie Gatacre in Engeland, maar na zijn
terugkeer bleef WE. Gatacre veranderin-
gen aan de tuinen aanbrengen. Een van
zijn principes was dat tuinen en parken
het best in gezelschap ervaren kunnen
worden; daarom verbreedde hij alle paden

tot twee meter, zodat twee wandelaars
comfortabel naast elkaar kunnen lopen.
Een ander principe was dat iedere bocht
in een pad een zichtbare reden moet heb-
ben. Hij waakte voortdurend voor te hoge

pretenties en slaagde er op wonderbaar-
lijke wijze in om de tuin en het park in
het kleinschalige Achterhoekse coulis-
senlandschap in te passen.
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Tot zijn overlijden, in 1959, drukte WE.
Gatacre zijn stempel op de tuinen van de

Wiersse. Sinds 1961 berust de verant-
woordelijkheid voor het landgoed bij zijn
zoon E.V Gatacre en diens echtgenote
Laura Dru. Alice de Stuers bleef tot haar

dood, in f 988, bij de ontwikkelingen op

de Wiersse betrokken.

Per fiets om een bosje
peterselie
Een wandeling door de tuinen begint op
het voorplein. Vroeger werd dit plein
geflankeerd door twee'bouwhuizen',
waarvan er een in 1945 door de Duitsers
werd opgeblazen. Vanaf het voorplein
kijkt men naar het huis dat niet voor het
publiek toegankelijk is. Onze rondwan-
deling vertrekt bij een reusachtige tul-
penboom die in het najaar met zijn fel-
gele blad afsteekt tegen de roestkleurige
eiken en beuken. De tocht leidt langs de

beek naar de inktzwarte vijvers in de wilde

De rododendrons werden ooit in Boskoop beste/d en per schip vio de lJssel noor De Wiersse gevoren
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tige hoelijzervaren een mooi contrast met

solide, grijsbladige hosta's Op de pergo-
ìa, naast de vercliepte tuin, groeien - naast

een groot aantal clematissen - de zeldza-

me Vitis coignetiae, met groot, hartvormig
blad, en een indrukwekkend exemplaar

van de witte Wistería die in juni tot in de

verre omtrek zijn geur verspreidt.
Nog steeds worden in deze tuin verande-
ringen aangebracht Onlangs werd aan het

einde van de pergola een fontein gere-

Voor de bonk onder een prieeltje von beuk stoon monnetjesvoren en Hosto sieboldiono
'Elegons', klassiekers in een klossieke tuin

tuin, die omzoornd zijn door reusachtige
pollen koningsvatens.

De eerste tuin die we bereiken is de rnoes-

tuÌn. Hij Ìigt vrij ver van het huis verwij-
derd omdat op de plaats van de vorige
rnoestuin de rozenparterre wercl aange-

legd De excentrische ligging van deze

moestuirl - een eenvoudige tuin met aar-

den paden en clecoratieve gewassen, zoals

zeekool, asperges, pastinaken en rabar-
ber - is er de oorzaak van dat de familie
Gatacre per fiets otn een bosje peterselie
gaL

Vanuit de beslotenheid van de beuken-
bercean komen we op een breed pad, dat
de tuinen van noord naar z:jd doorsnijclt
Dit pacl leidt terug naar het huis en naar
de rozentuin die Alice cle Stuers op jeug-
clige leeftijd ontwierp. Uit die tijd zijn de

variëteiten'Laurent Carle' en'Mrs. Oak-
ley Fisher'nog over. Dit rnoeten trouwens
buitengewoon sterke rozen zijn om het zo

lang op cle zure zandgrond van de Wiers-
se te hebben uitgehouden. De rozenbed-
clen worden omringd door buxushaagjes
die in juli worden gesnoeid

De groentebedden worclen afgewisseld
met kleinfiuit en met vaste planten die
hier worden opgekweekt om later in de

tuin te worden uitgeplant. Van de moes-

tuin leidt een pad naar een omsloten tuin
op de plaats waar vroeger de tennisbaan
lag. Een klein paviljoen, overwoekercl
door blauweregen, herinnert hier nog aan.

Deze ruirnte is nu beplant rnet ouderwets
fruit, zoals kwetsen en mispels. Na cle

voormalige tennisbaan volgt een berceau

van beuken die leidt naar een metersho-
ge lontein in een kleine vijver, omgeven

door varens en hostaÌs-

Reservaat
Vanuit de rozentuin kijken we uit over de

verdiepte tuin die in 1914 door Alice de

Stuers werd aangelegd. Het is een klassiek

ontwerp, naar Italiaans voorbeeld. De Ita-
liaanse sfeer wordt nog versterkt door de

antieke urnen die op de hoeken van het
verdiepte gedeeÌte staan opgesteld. Rond-
om de vijver staan schoenlappersplanten
- eenvoudig en effectief. De stapelmuren
omheen het gazon herbergen allerlei in
Nederland zeldzame varens, waaronder
de steenbreekvaren en de schubvaren. Aan
de voet van deze muurtjes vormt de luch-
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constrLleer(Ì, met broì<stukken clie jaren

geleclen werclen opgegraven En al is cleze

tuirr besÌist geelì rnuseulll, toch ot'rtwik-

l<cìt lrij ziclr stcerls tneer tot eetr ttitgc-

lezen oorcl voor cle bewaring van zeld-

zame soorten. Naarmate her lanclschap

ronclorn cle Wiersse ir¡uners steecls tneel'

vÊrarnlI en verschraalt. worclt het lancl-

gocrl rrreer erì rneer eelì re\etvaal, niel

alleen voor planten, r. aar ook voor clie-

ren Zo ls het onbetneste graslancl nu

eeÌ1 toevhìchtsoorcl voor insecten, terwijl
in het bos spechten en boomklevers hui-
zen en Ìret hnis zelf een kolonie vleer-

muizen herbergt. Al bij al een lanclgoecl

clat een bezoel<.je rleer clan waarcl is

sÉ"

Praktische informatie
De Wiersse is te vinden aan de noordzijde van de weg van Vorden naar Ruurlo, in de Gelderse

Achterhoek, ten oosten van Zutphen (Nederland) ln 2000 is de tLrin open op 2B mei, 1 en 2 juni,
'l 6 en 23 juli en 22 oktober. Tevens is er ìedere donderdag om 10.30 uur een rondleiding,
van 1B mei tot en met 14 september Voor groepen kan een speciaal bezoek geregeld worden.
Voor meer inlichtingen belt u naar +31 [0)575 519355, op werkdagen en op zaterdagochtend.




