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De Wiersse
De kracht van continuiteit

Het Gelderse landgoed De Wiersse is al eeuwen oud. De tuinen werden door

verschillende aanverwante families vormgegeven en zijn mooi in alle seizoenen.

Hoe zet huidige eigenaar Peter Gatacre de geschiedenis voort?

'Een uerandering mag niet opaallen, dat zou uoor ons betekenen dat we gefaald hebben.'
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beuken en eiken, leidt naar de oprijlaan

van het charmante kasteel De Wiersse.

Het landgoed in het Gelderse Vorden,

300 hectare ruim, wordt voor het eerst

vermeld in een akte die dateert uit 1288.

De Wedersche was oorspronkelijk een

gebied van heidevelden, uitgestrekte

bossen, broek-, weide- en landbouwlan-
den. Het had verschillende eigenaars. In
1678 kwam De Wiersse in bezit van Enno

Matthias ten Broeck, burgemeester van

Zutphen
De nauw verwante families die er sinds-

dien woonden -Van Heeckeren, Van

Limburg Stirum, De Stuers en Gatacre-

waken verbeeid als leeuwen bovenop de
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hekpilaren van het voorplein, de familie-
wapens als schild. Het zijn ook deze

families clie de afgelopen drie eeuwen de

tuingeschiedenis van De Wiersse bepaald

hebben.

GELDGEBREK
Op het gehele landgoed zijn sporen his-
torie leesbaar. In de zeventiende eeuw

werd de eerste formele tuin aangelegd.

De deels nog bestaande lanen, die even-

wijdig lopen aan de binnen en buiten-
grachten van het kasteel, getuigen

daarvan. Vanaf het midden van de acht-

tiende eeuw kwam de Engelse land-
schapsstijl overgewaaid naar Nederland.

Op De Wiersse vond die omslag pas begin
negentiende eeuw plaats. De rechthoe-

kige karpervijvers kregen een meer orga-
nische vorm en er werden slingerpaden

gevormd, die nog steeds door de huidige
wilde tuin meanderen.

Rond 1850 raakten huis en tuinen lang-
zaarn in verval, door geldgebrek. De ont
werpen die groenarchitecten Zocher en

Petzold voor het landgoed maakten,

konden om dezelfde reden niet worden
uitgevoerd.

ERFGOED
De dochter des huizes, Aurelia van
Limburg Stirum, was 25 jaar toen ze haar
hart verloor aan Victor de Stuers. Omdat
haar ouders geen toestemming gaven

voor een huwelijk, kon ze pas vijftien jaar

later met hem trouwen. Niet alleen was

het paar erg gelukkig, Victor de Stuers

was ook degene die het verval van het
landgoed ten goede wist te keren.
Zijn artikel Holland op zijn analst was de
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NEDERLANDSE TUIN DE WIERSSE

aanzet tot het oprichten van de Monu
mentenzorg. Als referendaris van Kunsten

en Wetenschappen was hij verantwoorde-

lijk voor de bouw van het Rijksmuseum.

Ook als Tweede Kamerlid maakte hij zich,

vaak op vurige wijze, sterk voor het behoud

van historisch erfgoed.

A1ice, het enige kind van Aurelia en Victor
de Stuers, drukte haar eigen stempel op

de tuin In het tijdschrilf Floralia schreef

ze in 1924 een begeesterd artikel: 'Toen

tegen mijn tiende jaar kwam ik op DeWiersse

-eelx pnarueken slechts des zomers- en ont-

dekte ik al het schoons dat stadsmenschen

moeten missen. Ik kreeg een paar perkjes, die

ik zelf mocht harken, enzzaaruan ik de Asters

en Reseda's mocht oogsten, doch zij waren

niet door mij geplant en de perkjes te klein

geworden.'

EENVOUD
'Ik kreeg toen een stuk uan den moestuin en

mocht er mede doen wat ik wilde, -zoo ont-

stond eerst de helft oan den rozentuitt. Ik was

ongeaeer uijftien jaar, toen ik hem aanlegde,

-geheel per brief-, want fu dien tijd, kwamen

wij slechts eerl paar maanden buiten (...)

zoodat alles tijdens het ooorjaar op schrifte-

lijke aanuijzingen moest worden uitgeaoerd.'

Diezelfde rozentuin vormt nog steeds het

oogstrelende uitzicht vanuit de oostvleu

gel van het kasteel. Enkele jaren later ont-

wierp Alice de verlaagde tuin, daarachter

werd een pergola aangelegd. Aan alle

zijden van de tuin maakte ze borclers rnet

vaste planten. Eenvoud was haal uit-
gangspunt:' De professioneel e tuinnrchitect

begaat -nijns inziens- dikwijls de fout ziy't

border te zeer tot een'plantenmuseunl' te

willen malcen...

'Best ntogelijk, een prachtuerzamelhry zeld-

zame specinrcn, z.tarieteiten, pns in den

handel, teere plantjes, wier lersensbehoud itt
zichzelf reeds een breuet ooor den tuinbaas is,

maar datt heeft men nog geen mooie border.

Geef mij lieaer de roode klaproos, naast de

blauwe lupùrc, of de Gypsophilln, (. . .) blauwe

Delphiniuma en gele Oenothera's! Niet te

oeel soorten! Niet te ueel kleuren! (...) Maar

forsche groepen, mooie eenuoudige kleur-

schakeringen, (...) in niet te stijue regelmaat

langs de heele border en uooral aanhoudende

hloei!'

NIET NALATEN
In 19\7 ontmoette Alice de Stuers haar

toekomstige echtgenoot, William Edward

Gatacre. Hij kwam uit een Engels-Ierse

farnilie en had van jongs af aan terrein-
kennis en gevoel ontwikkeld. Tijdens de

Eerste Wereldoorlog raakte hij zwaarge

worrcl en zaL drie jaar krijgsgevangen in

Duitsland.
Zijn brieven aan Alice, over de vormge-

ving van de tuinen van De Wiersse, zijn
bewaard gebleven In de tieh jaren na de

oorlog zorgde Gatacre ervoor dat de

structuur van zijn landgoed vorm kreeg.

Hij gebruÌkte voornamelijk inheemse

boomsoorten, een enkele exoot, maar liet
wel grote hoeveelheden rododendrons

planten.

Uitgaande van het Achterhoekse land
schap kon hij het niet nalaten om typisch
Engels-Ierse elementen in zijn ontwerpen
aan te brengen. Hij liet bijvoorbeeld

wegen verleggen zodat ze niet te zien

waren vanuit het park, boerderijen en

bouwland onttrok hij aan het zicht met

beplanting.

HUIDIGE LANDHEER
Gatacre hield van verrassingen, die je nog

steeds tegenkomt ln het park Door
middel van assen en romantÌsche door-

kijkjes ontwierp hij vergezichten. In de

wilde tuin liet hij planten zoals irissen en

daglelies verwilderen. Steeds zorgde hij
ervoor dat tuin en park vervloeiden met

het ornliggende landschap.

In 1949 werd de tuin voor het eerst een

halve dag per jaar voor publiek geopend.

Twee jaar later werd Gatacre benoemd

tot erelid van de Bond van Nederlaudse

Tuin- en Landschapsarchitecten. De

enige zoon van William Edward en Alice
Gatacre, Edward Victor (ook we1 Peter)

Gatacre, is de huidige landheer van De

Wiersse.

Peter Gatacre is geboren op het landgoed,

de daarop volgende tien jaren woonde hij
in Engeland en bracht hij de zomers op

De Wiersse door, varend over l'ret beekje

en hutten bouwend in de adelaarsvarens.

VERANTWOORDELIJKHEID
'Ik liep vaak met mijn ouders door de

tuin, sprekend, spelend en luisterend kon
ik aanvoelen hoe ze het landgoed bena

derden,' herinnert Gatacre zlch, 'Tijdens

de Tweede Wereldoorlog, die we in
Engeland doorbrachten, was het rnaar de

vraag of we De Wiersse nog zouden

terngzien.

'Gelukkig was het meeste gespaard

gebleven. Voor ons was dat een enorme

opluchting'. In 1963 nam Peter Gatacre de

verantwoordelijkheid voor De Wiersse

over. Met de inkomsten van openstellin
gen en subsidies voor achterstãllig onder-

houd zette hij het landgoed voort. Zijn
echtgenote, Laura Dru, bijna altljd buiten
te vinden, zorgde voor verjonging van de

tuinen.
'Mijn vader zei altijd, na mljn overlijden

gaat alles naar de knoppen,'vertelt Peter

Catacre. Zijn bedachtzame wijze van

spreken over het landgoed bewijst het
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tegendeel. Over iedere boom, struik en

b1oem, over elke samenhang en (histori-
sche) betekenis heeft hij goed nagedacht.

OPTISCH BEDROG

Over de gracht hangen elegante rozen en

clematissen, een esdoorn fungeert als

vanzelfsprekende overgang van steen

naar heg. De tuinwandeling begint links
van het huis, waar je al snel een tulpen-
boom tegenkomt, met dulzenden oranje-
gele bloemen, in de herfst kleuren de

bladeren heldergeel.

William Edward Gatacre heeft coulissen
van heesters zo geplaatst dat het lijkt alsof
je uitkijkt over een groot parþ terwijl de

ruimte in werkelijkheid maar beperkt is.

Door de bomen ontstaat dieptewerking,
storende wegen en omheiningen zijn
weggewerkt.

Om het optisch bedrog van deze zoge,
naamde HaHa te versterken, worden op

open dagen volwassen koeien op het
voorste weiland gezet, pinken op het
middelste en kalfjes op het achterste

weiland. En zelfs naar de achterste

bomengroep wordt met kunstenaarsogen
gekeken. Peter Gatacre wii vier sparren
verwijderen, die met hun puntige vormen
afwijken van het zachte loofbossiihouet.

TUINKABOUTERS
Het lange pad achter het huis leidt voorbij
een moerascipres, waaronder bonte
bamboe (Pleioblastus auricomus) groeit.
Aan de andere zijde van het pad ligt hooi-
land, waarop wilde planten voorkomen
-zoa1s ratelaar (Rhinantus), Fritillaria,
wilde narcis (Narcissus pseudonarcissus)

en blauwe Camassia. Er zijn zo'n vijfen
twintig verschillende vlindersoorten
waargenomen op het landgoed, waaron-
der de kleine ijsvogelvlinder, gehakkelde
aurelia en bruine vuurvlinder.
Een oude zandstenen trap onthult dat het
hooiland vroeger een verdiepte tuin was.

Het uitzicht bestaat uit onder meer knot-
wilgen, berken, dennen en Italiaanse
populieren. Halverwege het lange pad
kom je op een kruising. Links staat het
beeld van een discuswerper, rechts spuit
een fontein. Recht vooruit de groentinten
van de wilde tuin.
Er staat een gedenksteen, die Alice
Gatacre voor William Edward heeft laten
maken: een bronzen afgietsel van zijn
hakmes en zaag -en de woorden: When

we build, let it be such a work as our descen-

dants (nakomelingen, red.) will thank us

for. Alice wist haar man in vroeger tijden
ook regelmatig te plagen. Als hij belang-
rijk bezoek kreeg dat hij door de tuin
wilde rondieiden, plaatste z\j er van
tevoren tuinkabouters en Bambi's.

INTACT
In de romantische wilde tuin geeft de
karpervijver een sereen gevoel, konings-
varens sieren de oever. Over het brugge-
tje spiegelt een Cornus in het water. In de

visvijver geven de rododendrons roze

kleurvlekken. Prachtige gunnerabladeren
sieren de oever.

Over een slingerpaadje, waar tussen de

bomen een zoete azaleageur hangt,
wandel je onder meer lan gs Rhododendron

aiscosum. Het arcadisch landschap is hier
intact gebleven, de buitenwereld gaat

schuil achter bomen en een verhoogde
wal. Vanuit de tussentuin, waar taxuspi-
lonen langs een laantje van klinkers
staan, kom je in de groentetuin. In het
plukgedeelte groeien onder meer won-
derlijk mooie pioenen, stokrozen, papa-
vers en dahlia's.

In het groentedeel staan artisjok, pasti-
naak en zeekool. De verschillende sla-

soorten, zoals 'Nero di Toscane' en 'Giant
Red Mustard', vullen elkaar wat betreft
kleur en smaak uitstekend aan, hetzelfde
geldt voor de gele herfstframboos
'Fallgold' en de rode Autumn Bliss'.

VEREEUWIGD
Vanwege de afstand tot het huis worden
de groenten en het fruit tegen etenstijd
met de fiets gehaaid. De oude tennistuin
even verderop is een fruithof geworden.
Rosa 'Rambling Rector' heeft zich met
duizenden witte rozen om de appelboom
'Groninger Kroon' geslingerd. De pruim
'Shropshire Damson' komt uit de fami-
liestreek van Gatacre senior.

Hij staat naast ciderappeis 'Stembridge

Jersey' en 'Dabinett', afkomstig uit de

geboortestreek van Laura Dru. Vanuit de

tennistuin leidt een beukenberceau naar
de fontein, die schitterende waterdrup-
pels op de omringende Hosfø-bladeren
achterlaat.

In het hek vlakbij de rozentuin is de liefde
van Aurelia van Limburg Stirum en Victor
de Stuers vereeuwigd door ingekerfde
initialen en het jaartal 1878. De rozentuin
was voor hun dochter Alice niet makke-
lijk: weinig rozen doen het goed op de

n::'ige zandgrond van De Wiersse.

'Laurent Carle' en 'Mrs Oakley Fisher'
bloeien er echter nog steeds.

KLASSIEK
De rozen staan tussen buxushaagjes, die
-in de vorm van zes gestileerde bloem-
blaadjes- om het hart, grascirkels met
putti, staan. De kleurnuances lopen van
dieprood aan de uiteinden tot zachtgeel
in het midden. De rozentuin word
omringd door klassiek geschoren taxus-
hagen, vaak in de vorm van vogels.
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De nabijgelegen lage tuin werd tn 19L4

door Alice aangelegd in een eenvoudige

Italiaans-Engelse stijl. Stenen trapjes

leiden naar het rniddelste grasveld,

waarop voornamelijk grote groepen

Hosta en varens te vinden zijn. In het

muurtje om de verdiepte tuin leven

k a rns ala m a nde rs.

Olijfolievazen uit Ligurië geven de tuin
zijn zuidelijke sfeer. Aan de buitenzijde

zijn borders gemaakt, waar in het vroege

voorjaar de tulpen 'Ballerina', 'Spring

Green' en 'Gander' ornringd worden door

rode 'Ile de France', vergeet-mij-nletjes

en sreeuwwitte E¡ocho rd a.

NIET SYMMETRISCH
Voor de zomerplanten zijn prachtige

combinaties van bladvorm en kleuren
gernaakt. Opvallend mooi is het dlepe

blauw van Delphinium aestittutt

'Völkerfrieden'. De bloei van de dahlia's,

in contrasterend kleuren, houdt aan tot in
oktober -ook de rozen en Japanse was-

bloem (Kirengeshomn) bloeien dan nog.

Dat de lage tuin en moestuin steeds in
beweging zrjn, is het werk van Laura

Dru.
Een Afrikaans ogende hut, die vroeger

als ijskelder diende, staat Íìet niet in
het rnldden van de tuin. 'Dat is weer het

werk van mijn vader,' licht Peter Gatacre

toe, 'De tuin moest in evenwicht zijn,

maar niet syrnrnetrisch. Hij hield van

menselijke olltwerpen. Ontwerpen waar

de grenzen van formeel en informeel
elkaar raken -wat ie steeds ir-r de tuin
tegenkomt'.

Achter de hut loopt over de gehele breedte

van de tuin een pergola van ottde boom-

stammetjes, waarover witle Wisterin,

karnperfoelie, clematis en klimrozen
groeien De wandeling eindigt in de lin
detuin, die in de lente een feest van voor-
jaarsbollen is. Na de bloei rnogen kinderen
er naar hartenlust komen schommelen en

spelen.

COMPLEX
Na een loopbaan in de West Afrikaanse
krantenwereld en bij Madarne Tussauds

in Londen, vertrok Peter Gatacre rn 1982

voorgoed naar Nederland, waar hij eerst

nog parttime werkte in Museum Het
Nijenhuis in Overijssel. De Wiersse ging
steeds meer tijd vragen. 'De administra
tie is veel ingewikkelder dan vroeger

'Onderhoudsubsidies verkrijgen is een

complex traject. Bovendien verandert de

regelgeving ontzettend snel en zitten
ambtenaren vaak kort op dezelfde plaats,

waardoor je steeds met andere mensen te

i:::" 
o.Utt coed ouderhoud valt niet

'De overheid beperkt zich voornamelijk
tot projectsubsidies, terwijl een landgoed

structurele onderhoudssubsidies uodig
heeft.' Hoewel Gatacre oog heeft voor

vernieuwing, vindt hij het jar-nmer dat

subsidieverstrekkers steeds vaker in
ternen van het tijdelijke denken. 'De

Enropese Unie verstrekt bijvoorbeeld

subsidies voor iets wat innovatief is,

terwijl geforceerde innovatie tot niets

1eidt.'

UITGANGSPUNT
'Beslissingen die je over het lancigoed

neent, zijn vaak onherroepelijk. Dus je

noet er van tevoren heel goed over

nadenken. Het is onze bedoeling dat de

hoofdstructnur blijft, op kleÌnere schaal

mag er wel wat veranderen. Uitgangspunt
is hoe iets aanvoelt.

'Het is heel belangrijk dat je steeds beziet

hoe iets erbij staat in de verschillende sei

zoenen. Een verandering lnag niet opval

1en, dat zou voor ons betekenen ciat we

gefaald hebben. Het vraagt een goed

beleid Er moet bijvoorbeeld van de 16

hectare bos iedere vijf jaar een halve

hectare bornen vervangerl worden.

'Maar kale plekken mogen niet de aan-

dacht trekken en jonge borneu hebben

juist ruirnte en licht nodig.'Gatacre houdt
in zijn plannen steeds rekening rnet de

genitLs loci van De Wiersse. 'Ik ken hier

iedere bomengroep en waterpartij, in
mijn verbeelding kan ik de tuin vrij gede-

tailleerd doorwandelen.'

GEWOON PRACHTIG
'De geest en het gevoel van De WierSse

moeten hetzelfde blijver.r. Het is belang-

rijk dat je weet te appreciëren hoe het

opgebouwd is en wat eraar-ì ten gronclslag

ligt.' Wat zijn lievelingsplek is, kan Peter

Gatacre niet zeggen.

'Ik houd van het ensemble, de buiten-
plaats rnet zijn huis, tuin, park, de pach-

ters en hun boerderijen, de geschiedenis

die huist in de archieven en het interieur.
Ik zie het niet a1s afzonderlijke elemen-

ten, ûìaar als onderdelen van eell

bewoond en werkend geheel dat zich blijft
ontwikkelen.
'Nog steeds worden in Nederland nieuwe

natuurgebieden gepropageerd. Ook
natuurbeheerorganlsaties hebben rneer

besef van de waarde van historische cul

tuurlandschappen, hun herkenbaarheid

en culturele identiteit. Waar De Wiersse

uniek in is? Er zijn maar weinig landgoe-

deren in Nederland met zo'n eeLlwen-

lange continuiteit ìn beheer. Het is

rnoderne infrastructuur bespaard geble

ven. En de tuinen zijn gewoon prachtig,

het l-rele jaar door.' r-'
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De Wiersse _
Wiersserallee 9

7251, LHYorden (tussenVorden en Ruurlo)

T +s1 (0)573 45 1409
www.dewiersse.nl

In 2007 geopend op 22,29 en 30 juli en
21 oktober van 10.00-17.00 uur. Entree:

€ 6,-; kinderen tot 9 jaar vrij entree.
Tot en met 20 september wordt

elke donderdag om 10.30 uur een
tuinrondleiding gegeven. Deelnarne: € 7,-
Groepsrondleidingen (eventueel gevolgd

door lunch of thee) na
telefonlsche afspraak.
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