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Familie drukt stempel op tuin en park De Wiersse

De groene vingers
van de Gatacres

Beroemde tuinontwerpers hebben zich gelukkig nooit met landgoed De Wiersse bemoeid.
De bewoners zelf drukten hun stempel op de tuin en het park. Vooral de laatste eeuw laten
ze zien over groene vingers te beschikken. Het resultaat is een tuinpark waarin natuurlijke
romantiek en klassieke symmetrie idyllisch samengaan.
Tekst | Thelma Egberts Fotografie | Otto Kalkhoven
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Boven | Wie de vijfenzeventig meter lange looftunnel uitloopt, wordt verrast door de aanblik
van een omhaagd pleintje met een grote fontein.
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resultaat, al snel uit met een tweede, gelijke tuin. Uit Alice’s
aantekeningen blijkt dat ze flink worstelde met de rozen
die ze plantte. Veel soorten sloegen slecht aan op de zure
Vordense zandgrond. Haar lievelingsroos Catherine Breslau
redde het niet ondanks al het slakkenmeel en de mest die ze
aan de bodem toevoegde. Vandaar dat de tuin maar een paar
rozensoorten telt. Laurent Carle en Golden Pride zijn rozen
die Alice al uitkoos. Verder groeien er vooral Lily Marleen,
Moonlight en Mrs. Oakley Fisher.

De Lage Tuin
Aan de Rozentuin grenst de tweede tuin die Alice ontwierp, de
zogenaamde Lage Tuin. Ze ontwierp hem al in 1914, nog voor
haar huwelijk. Weer koos ze een klassiek ontwerp, nu met
Italiaanse invloeden. Het is een symmetrische, verdiepte tuin,
met veel gazons en borders. Schoondochter Laura Gatacre gaf
de borders een nieuwe invulling. Bijzonder hier zijn de vele
varens, waaronder zeldzame soorten als steenbreekvaren en
de schubvaren. Kleine trappen leiden naar een ronde vijver met
fontein. Rondom deze waterpartij groeit de schoenlapperplant
Bergenia. Antieke Italiaanse potten zorgen voor de aankleding en
een vroegere ijskelder is hier opgebouwd tot theehuisje annex
gereedschapsschuur. Langs de tuin staat een houten pergola,
begroeid met clematis, klimrozen, kamperfoelie en blauwe
regen. Het geheel ademt een rustgevende beslotenheid uit.

Door de Berceau
Vanuit de Lage Tuin en de Rozentuin bereik je via de gracht
en een wandelpad de bijzondere berceau, een tunnel van
beukenhaag. De berceau begint bij een besloten ‘pleintje’,
een hoge fontein, omringd door beukenhagen. Dit is het
startpunt voor een geheimzinnige vijfenzeventig meter lange
tunneltocht. Halverwege heeft de loofgang een kromming,
die het extra spannend maakt. William Gatacre bedacht deze
variant op het allerlaatste moment, tijdens de aanplant. Via een
parkachtig bosje beland je vervolgens bij de besloten moestuin
en taxustuin. Hier eindigt de beslotenheid van de tuinen en
begint het bospark.

Park rondom de Wiersse
In het parkgedeelte spelen bos, ruige weilandjes en
waterpartijen een hoofdrol. Al wandelend heb je voortdurend
uitzicht op het statige huis, een taxus snoeivorm, een brug of
tuinbeeld, zodat je steeds beseft dat dit geen ‘gewoon’ bos is.
Voor de komst van Willliam Gatacre was het huis omringd
door dichte, hoge bomen. Gatacre had een feilloos gevoel voor
niveauverschillen, coullisse-effecten en zichtassen. Dat is goed
te zien bij het hooiland, waar een lang recht pad doorheen
loopt. Halverwege heb je uitzicht op het huis. Over je andere
schouder zie je een doorkijkje richting weilanden.
Naast dit wandelpad legden Alice en William ooit een parterre
aan, een formele tuin met buxus- of taxushaagjes. Deze was
vanuit het huis te zien. De parterre bleek geen succes en werd
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William Gatacre zorgde
voor openheid in tuin en park
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Boven | Alice Gatacre-de Stuers ontwierp op zeventienjarige leeftijd een rozentuin. Op deze plek lag heel vroeger een formele tuin.
Rechterpagina | De vijver in de Lage Tuin is omringd door schoenlappersplanten.
48 Herenhuis | juli/augustus 2011

De Grote Zaal
verhuisde van Den
Haag naar De Wiersse
Victor, Aurelie en Alice de Stuers woonden rond 1900 niet op de
Wiersse, maar in een dubbel woonhuis aan de Parkstraat 32-34
in Den Haag. In dit huis richtte De Stuers een zogenaamde Grote
Zaal in, naar zeventiende- en vroeg achttiende-eeuws voorbeeld.
Victor was namelijk een gedreven verzamelaar van historische
voorwerpen en kunst. Zijn dochter Alice Gatacre - de Stuers haalde
deze Zaal later naar de Wiersse. Hij kreeg een plaats in haar vaders
zomerverblijf in het Bouwhuis.
De ruimte heeft goudleer behang uit Mechelen, delen van Brusselse
wandtapijten, houten betimmeringen en een schouw van zandsteen
waarop Adam en Eva zijn afgebeeld. Ook bijzonder zijn de kleurrijke
Delftse tegeltableaus die ‘water’ en ‘vuur’ uitbeelden. Verder hangen
er schilderijen, waaronder ‘Diana en Endymion’ van Luca Giordano
en zeventiende-eeuwse portretten. In de ramen zit gebrandschilderd
glas. Dit is in de oorlog beschadigd, maar eind vorige eeuw hersteld.
Een marmeren buste van De Stuers zelf houdt de wacht.
De Grote Zaal wordt nu alleen nog gebruikt voor bijzondere
gelegenheden.

Wandelen
op De Wiersse
Wilt u zelf rondwandelen op de Wiersse?
Dat kan op zondag 17, zondag 24 en maandag 25 juli én op
zondag 23 oktober. Tussen 10.00 uur en 17.00 uur kunt u tegen
betaling van € 6,50 in de tuinen terecht. Kinderen tot negen jaar
zijn gratis. Honden mogen niet mee. Verder zijn er tot en met
september rondleidingen; elke donderdag en elke eerste zaterdag
van de maand. De kosten bedragen € 7,50 per persoon. Meldt u
zich uiterlijk om 10.30 uur bij het ijzeren hek aan de Wiersserallee.
Op verzoek kunt u terecht voor een speciale rondleiding, lunch of
uitgebreide thee.
De Wiersse
Wiersserallee 9
7251 LH Vorden
Tel. 0573 – 45 14 09
www.dewiersse.nl

