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Aan weerszijden van de 
oprijlaan van kasteel de 
Wiersse staan enorme beuken.

11 tuin in beeld 10



“Elke generatie van de 
familie drukt haar stempel 
op de tuin. Wij hebben de 
buitenranden van het park 
verdicht, maar zonder de 
doorzichten af te sluiten”
Laura Gatacre

In een weide naast de oprijlaan grazen 
de paarden van de familie Gatacre.

De honingboom (Sophora Japonica) 
is één van eerste bomen die zich in 

herfstkleuren hult.
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Ten westen van het kasteel staat het voormalige koetshuis. De 
tulpenboom (Liriodendron) werd geplant door Mary’s overgrootvader 
en is dus meer dan 100 jaar oud. 

Zicht op het kasteel, met links ervan de rozenparterre en de lage tuin.

TOTAALERVARING

Dat de Wiersse zo’n unieke plek is, heeft te maken met de geogra-
fische ligging van het kasteeldomein - Vorden is een landelijke ge-
meente in de groene Achterhoek, niet ver van Zutphen en de Duitse 
grens -, maar is vooral de verdienste van de familie die deze tuin van 
16 ha en het bijbehorende landschapspark van 34 ha al sinds 1678 
onderhoudt. De huidige versie van de tuinen dateert van de peri-
ode 1912-1928 en is het geesteskind van de toenmalige kasteelvrouw 
Alice de Stuers en haar vader, de bekende kunstverzamelaar Vic-
tor de Stuers. In 1926 trouwde Alice met William Edward Gatacre, 
een Iers-Engelse ex-krijgsgevangene, die in de tuin voor een stevige 
dosis typisch Ierse romantiek zorgde en o.m. de wandelpaden, trap-
pen, fonteinen, beelden en vazen introduceerde die van een wande-
ling doorheen de tuin tot op heden een echte totaalervaring maken. 
Gatacre kwam ook op het idee om veel bomen en struiken naar Brits 

principe in hun natuurlijke staat te laten, waardoor de tuinen en de 
omliggende natuur naadloos in elkaar vloeien.

OPVOLGING VERZEKERD

Sinds de jaren 60 ligt het beheer van het landgoed in de bekwame 
handen van Peter Gatacre, de zoon van Alice en William, en diens 
echtgenote Laura. Het stel kan daarvoor rekenen op een klein, maar 
enthousiast team van tuiniers. Geen enkel detail wordt over het 
hoofd gezien en zelfs de kleinste wijzigingen wordt uitgebreid be-
sproken. Volgens Laura zijn de tuinen van de Wiersse als een schil-
derij waar je doorheen stapt, maar dat nooit volledig af is. Haar man 
bekommert zich vooral om de structuur van de tuin en de bomen en 
fonteinen in het bijzonder. Hij brengt er talloze uren door, speurend 
naar dingen die moeten gebeuren en alles driftig noterend in een 
schriftje. De jongste jaren geven Laura en Peter hun kennis geleide-

Aan het eind van de beukentunnel 
bevindt zich een tuinkamer met een 
fontein die wel 8 meter hoog spuit.
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“Een 
verandering in 
de tuin mag 
vooral niet 
opvallen, want 
dat zou 
betekenen dat 
we gefaald 
hebben”
Peter Gatacre

De westzijde van het domein telt o.m. een aantal weiden. 
De wilde tuin is in de herfst een aaneenschakeling van 
kleurrijke stillevens. De beuken van het domein zijn ideale 
gastheren voor allerlei zwammen. De slotgracht en de Baakse Beek 

zijn bedekt met eendenkroos, 
waarvan het frisse groen mooi 

contrastreert met de herfsttinten.
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LAURA GATACRE
“Als ik in de tuin aan de slag 
ga, heb ik altijd een duidelijk 

afgelijnd plan. Maar vaak 
word ik afgeleid omdat ik 

elders weer iets anders zie. 
Dan probeer ik het nuttige 

aan het aangename te paren 
en toch zinvol werk te leveren”

- kasteelvrouw -

“Door de natuur 
haar gang te laten 
gaan, voorkom je dat 
een tuin stagneert”
Mary Gatacre
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Een beeld van de godin Fortuna staat tussen de rhododendrons.

De karpervijver wordt omringd door 
enkele fraaie bomengroepen.

1918



De Japanse wijnstok (Vitis Cognetiae) in de pergola naast de lage tuin.

De Chinese brug werd ontworpen 
door Mary’s grootvader.
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lijk aan door aan hun dochter Mary, die letterlijk in de Wiersse op-
groeide en als kind al gefascineerd was door alles wat zich in de tuin 
afspeelde. Ze woont met haar man en twee kinderen in Amsterdam, 
maar wil zich op termijn weer voltijds op het landgoed vestigen. “Ik 
breng veel tijd door met mijn moeder”, knikt ze. “Ze leert me de 
knepen van het vak.”

VAN INTIEM TOT WEIDS

Een belangrijk gedeelte van de tuin bevindt tussen de twee grachten 
van het domein: de ene, de eigenlijke slotgracht, loopt rond het kasteel, 
de andere, ook wel Baakse Beek genoemd, stroomt iets verderop. In 
dit deel vind je o.m. een groot gazon, een pergola met rozen, clema-
tis, kamperfoelie en een opvallende leeuwenkopfontein en een lage 
tuin met borders en rijk beplante droge stenen muren. De absolute 

blikvanger is zonder twijfel de rozenparterre, die Alice de Stuers in 
1912 op amper 17-jarige leeftijd ontwierp en aanlegde. Er staan nog 
steeds variëteiten uit die periode - o.m. de dieproze Laurent Carle en 
de oranje Mrs. Oakley Fisher -, maar ook modernere soorten, zoals de 
felrode Lili Marlene uit 1959. Dit gedeelte van de tuin wordt door zijn 
intieme karakter druk bezocht. Aan de andere kant van de Baakse 
Beek wordt het landschap opener en weidser, met vijvers en weiden, 
maar ook een taxuslaan, een moestuin, een boomgaard en een beu-
kentunnel. Je hebt er ook heel mooie vergezichten.

LEVE DE HERFST

De herfst is niet alleen het beste seizoen om de tuinen van de Wiersse 
te bezoeken, maar ook een heel drukke periode voor de familie Gata-
cre zelf. “Het is het gedroomde tijdsstip om een nieuwe start te maken 

De moestuin is de favoriete plek van Laura Gatacre. Ze teelt er o.m. dahlia’s in alle mogelijke kleuren. Een oude voedertrog doet nu dienst als 
waterbassin. Van de kweeperen maken Laura en Mary o.m. gelei.
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DE WIERSSE BEZOEKEN
De tuinen van de Wiersse worden een paar dagen per jaar opengesteld 
voor het publiek. Zo staat op zondag 22 oktober e.k. alles in het teken 
van zaadpluizen, grassen, mispels, ciderappels. de laatste rozen en 
de kleuren van de herfst. Daarnaast is bezoek altijd mogelijk via de 
wekelijkse rondleidingen (mei tot september) of een gereserveerde 
groepsrondleiding.
Landgoed de Wiersse, Wiersserallee 9, 7251 LH Vorden (NL), +31 573 
451409, info@dewiersse.com

en het komende werkjaar voor te bereiden”, vertelt Laura. “Als de bo-
men van hun bladeren ontdaan zijn, kun je duidelijker hun structuur 
zien: hoeveel ze gegroeid zijn, hoe sterk ze nog zijn, enzovoort. Dat is 
van essentieel belang bij het oplijsten van de klussen die de komende 
maanden moeten gebeuren. In de herfst krijgen sommige planten ook 
nieuwe aarde of compost en worden de rozen bijgesnoeid.” “Maar ver-
gis je niet”, zegt dochter Mary tot slot. “Er wordt hier in de herfst 
keihard gewerkt, maar we krijgen er van de natuur heel wat voor te-
rug: paddenstoelen - wel opletten voor giftige exemplaren - voor in de 
keuken, appelen voor cider, appelmoes en gebak en kweeperen voor 
gelei... Je vindt hier ook herfstframbozen: een gele en opvallend zoete 
variëteit die je gewoon van de struik kunt eten. Heerlijk!” •

In de herfst krioelt het van de paddenstoelen in alle mogelijke kleuren 
en vormen.

Eén van de twee toegangspoorten 
tot de moestuin.
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