De Wiersse
in de herfst

Over de Wiersse

De Wiersse is geen landgoed dat beheerd wordt, maar een tuin waar met liefde getuinierd wordt door een hechte familie. En
dat al drie eeuwen lang. Dat zie je, en dat voel je. Ieder stukje land wordt er optimaal benut, ondanks het feit dat er aan ruimte
bepaald geen gebrek is. Als tuiniers pur sang kan de Brits-Nederlandse familie Gatacre het simpelweg niet laten om iedere
vierkante centimeter te verfraaien. Hierdoor ademt het een lieflijke sfeer uit, en is er ook voor kleine tuinen veel inspiratie te
vinden. Momenteel bestieren drie inspirerende Gatacre vrouwen samen de zestien hectare. We kijken mee over de schouders van Laura, Kate en Mary Gatacre, om te leren van hun jarenlange ervaring, en te genieten van deze prachtige plek.
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Inspiratie

Laura is het hoofd van de tuin. Ze kent iedere vierkante centimeter van de 16 hectare op haar duimpje en haar plantenkennis en prachtige combinaties
zijn weergaloos. De lieflijke, informele en toch perfect uitgekiende sfeer die in de tuinen heerst is van
haar hand.

H

et is geen zomer meer en nog geen
winter. Terwijl we genieten van de
late zomerbloeiers, oogsten we de
laatste vruchten van de tuin en het
landgoed. Ondertussen fantaseren we over
de rustperiode die we onderhand wel verdiend hebben na de aanhoudende drukte
van het vele werk in het voorjaar en de zomer
in de tuin.
Ieder jaar is de bloementuin volkomen anders. Tussen en rond de geliefde planten die
er staan, is er altijd ruimte voor wilde kleuren
van dahlia’s en eenjarige bloemen. Want er
zijn meestal wat planten die wegkwijnen, of
andere die je toch niet meer zo mooi vindt.
Ik verzamel al heel lang dahlia’s dus ik heb
mijn vaste collectie. Meerdere van deze zijn
goed bekend en goed te verkrijgen, zoals
‘Wittemans Best’, dieprood, met een paarse
gloed in het midden. Ik heb deze achter het
allerbeste zonnekruid, Helenium ‘Moerheim’s
Beauty’ geplaatst. Een andere dahlia is ‘David
Howard’, met donker blad en een beeldschone
donker-oranje bloem, die in staat lijkt een
donkere hoek te verlichten. ‘Karma Prospero’
is een relatief nieuwe, met donkere stelen en
een decoratieve en subtiele lichtroze bloem.
De bloem steekt goed uit van het blad, wat
een groot voordeel is in de border en voor
het plukken. De tot wel 180 cm hoge ‘Admiral

Rawlings’ (genoemd naar een Engelse admiraal uit de Tweede Wereldoorlog) trekt altijd
veel aandacht. Hij is donker, levendig paars, en
ik laat hem vaak in de grond overwinteren in
plaats van hem op te graven.
Onder de eenjarigen is de tabaksplant Nicotiniana mutabilis al lang een favoriet. De naam
zegt het: mutabilis betekent dat hij verandert
van kleur, in dit geval van wit naar roze. Hij
kan erg hoog worden en is licht en transparant
tussen de andere stevige planten – echt een
charmeur. De bloei is afhankelijk van wanneer hij is gezaaid. Eenmaal in je border zal hij
zich vanzelf uitzaaien en vervolgens in augustus/september weer bloeien. Net als bij dahlia’s kun je de uitgebloeide bloemen het beste
verwijderen om de bloeiperiode te verlengen.

Herfstfruit en noten
In 1928 zijn twee oude goudreinette-appelbomen naar de Tennistuin verplaatst. (Hier
was voorheen, de naam zegt het al, een
tennisbaan). Deze bomen kwamen van een
boerderij op het landgoed en werden verplaatst, omdat de kronkelende beek werd
rechtgetrokken ten faveure van de landbouw.
Eén van deze oude bomen staat nog steeds
in de Tennistuin, een hoogstamboom met
heerlijk herfstfruit. Mijn man heeft in de jaren
80 ook cider-appels geplant, om zijn jeugdige

jaren in Devon, Engeland, te gedenken. Nu
wordt van de bijzonder decoratieve kleine,
rode appels cider gemaakt. In de herfst zijn
er ook veel noten. Bij één van de boerderijen
staan drie grote walnootbomen. Behalve de
oogst geven ze ook zeer welkome schaduw
om onder te zitten. Een van die bomen heet
‘A xel’ en de noten zijn zo groot als de vuist van
een fl inke baby.
Zodra de bladeren van de bomen beginnen
te vallen, is de fantasie dat wij rust verdiend
hebben snel weggevaagd: er moet wat gebeuren met het blad dat in de borders en op
de paden en gazons ligt. In de jaren 90 ben ik
begonnen met bladcomposthopen te maken.
Ik bouw steeds gedurende meerdere jaren
grote hopen op, maar je kunt deze bladcompost ook op kleine schaal maken.
Daar trekken we plastic over en we gooien
het een keer met de kraan om. Na vijf of zes
jaar is het blad helemaal verteerd en fijn geworden. Het kan dan als mulch en voeding
gebruikt worden in de borders en de moestuin. Want ieder jaar als je de tuin winterklaar
maakt met het opruimen van dood blad en
stengels, haal je de natuurlijke voeding en
beschermlaag weg. Beukenblad is het beste,
omdat het vrij snel verteert, niet zuur is en de
voedingswaarde hoog is.
Tegenwoordig is de kennis over de werking
van schimmels en bacteriën in het afstervende blad enorm ontwikkeld. In de herfst kunnen wij dan ook tijd maken voor het nieuwste
boek van Romke van de Kaa ‘De Onderwereld
van de Tuin’, die vertelt over de verbazingwekkende wereld onder onze voeten en hoe
wij onze eigen grond kunnen verbeteren.
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Mary is verantwoordelijk voor het reilen en
zeilen van het landgoed. Ze loopt veel met
Laura het landgoed over om te leren van de
enorme hoeveelheid kennis die haar moeder
met haar deelt. Zo wordt ze langzaam klaargestoomd om ook de tuinen over te nemen
met de loop der jaren.

D
Naast de
productie van
fruit zorgen de
bladeren op
gepaste manier
voor het
bekleden Adam
en Eva.

e herfst is een spannend seizoen
in de tuinen, omdat schoonheid
op de rand van de aftakeling wordt
gevonden. In deze maanden
worden de taxushagen strak geschoren, de
randen van de paden recht geknipt en wordt
er eindeloos veel blad geruimd, terwijl de
verwildering en verkleuring van de natuur
de poëtische romantiek van de tuinen naar
een nieuw hoogtepunt brengen. Het is de
kunst om het karakter van verwildering en
vrijheid te bereiken, zonder de controle te
verliezen. De Wiersse heeft internationale
bekendheid, maar hoe meer bekendheid en
hoe hoger het niveau van onderhoud, hoe
hoger de verwachtingen ook zijn. Het najaar
vergt een scherp oog voor wat er is en wat er
moet gebeuren om de balans tussen spontaniteit en strikte vorm ongedwongen te laten
overkomen.
Romantiek wordt op de Wiersse onder
andere bereikt door tegelijkertijd de natuur in
toom te houden en vrijheid te bieden. Naast
de historische structuren – zoals aangelegd
door mijn grootvader W.E. Gatacre – verder te
ontwikkelen, hebben mijn ouders de romantiek bevorderd met beplanting. Mijn moeder
heeft in de wilde tuinen ramblerrozen in
bomen en struiken vrijgelaten. In de zomer
zien we de roos ‘Bobbie James’ met zijn witte
bloemen de top van de taxusboom bereiken
en in de herfst is de sierwijnstok Vitis coignetiae afgelopen jaar tot wel twintig meter hoog
in de linde geklommen. De enorme bladeren
van de sierwijnstok verkleuren purperrood
in het najaar en contrasteren met de goudgele
bladeren van de lindeboom. Af en toe moet
hij weer tot de grond teruggesnoeid worden
om te voorkomen dat hij de linde verdringt.
Hij kan gelukkig best tegen een stootje.

Begroeide gevels
Beplanting en begroeiing brengen ook de
gebouwen tot leven. Begin jaren 80 heeft mijn
vader twee soorten leiperen tegen de westgevel van het grote huis geplant: ‘Doyenné du
Comice’ en ‘Glu Morcau’. Hij snoeide ze zelf tot
de gewenste vorm om de ramen heen. Aan de
oostgevel van het bouwhuis plantte hij twee
soorten vijgen (‘Brown Turkey’ en ‘Brunswick’). Naast de productie van fruit zorgen de
bladeren op gepaste manier voor het bekleden van de beelden die hier geplaatst zijn van
een naakte Adam en Eva. Alhoewel ze pas
36 jaar oud zijn, kronkelen de stammen van
de vijgen alsof ze er al eeuwen staan.

80

Mijn moeder heeft klimrozen aan de zuidgevel van het huis geplant. De tegen ziekte
resistente klimroos ‘Madame Gregoire Staechelin’ heeft prachtige stevige roze bloemen
en in het najaar genieten we van haar grote
peervormige rozenbottels. Vanwege klimaatverandering kunnen niet alle rozen het overleven op het terras in de volle zon. Rondom de
muren van het huis doen maar enkele rozen
naast de Madame Gregoire Staechlin het goed,
waaronder de doorbloeiende ‘Blush Noissette’
en de ‘Dorothy Perkins’ (al in 1925 aangeplant).
Klimop en wingerd worden terughoudend
toegestaan. Klimop mag plaatselijk de muren
van het voorhuis begroeien. Het blijft het hele
jaar groen. Op het bordes aan de voorkant
van het huis ontbreekt het bovendeel van de
balustrade al sinds voor de oorlog. Dit wordt
goed verstopt onder de klimop en niemand
heeft het ooit opgemerkt. De wingerd rondom
de grachtmuren wordt toegestaan vanwege
de bijzondere verkleuring in de herfst en zijn
sierlijke val naar het water toe. De wingerd
en de klimop moeten constant in bedwang
gehouden worden om te zorgen dat ze geen
schade aan het voegwerk toebrengen. Alsnog
vinden ze soms een klein kiertje om zich in te
nestelen, maar begroeiingen geven de gebouwen hun levendige karakter en daar hebben
we heel wat voor over.

Levend schilderij
Op de Wiersse worden harde, moderne en niet
degraderende materialen zoals plastic of metaal vermeden. Zo zijn de randen van de paden geknipt en niet bekleed met ijzer. Banken,
stoelen, hekwerk en bruggen zijn van hout en
als wij prullenbakken gebruiken, zijn dat oude,
gevlochten appelmanden. Als een pad niet te
betreden is, wordt er natuurlijk touw (o.a. van
hooibalen) gespannen. Simpele en natuurlijke
oplossingen passen het beste in deze tuin.
In 2015 zijn wij door het Ministerie OCW
aangewezen als Professionele Organisatie voor
het Monumentenbehoud (POM). Hoewel professioneel blijven we in ons hart amateurs (liefhebbers), want de Wiersse onderhouden we uit
liefde en plezier. Van mijn ouders heb ik geleerd
om altijd pen en papier op zak te hebben voor
aantekeningen, maar tegelijkertijd blijf je genieten van wat er is en van wat er moet gebeuren.
De tuin is zowel een levend schilderij van kleur
en vorm als een voorstelling van achtereenvolgende bedrijven. In ieder seizoen is de ontroering die de tuinen kunnen opwekken anders.
We kijken altijd uit naar wat er zal komen.
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Kate heeft de historische moestuin van de Wiersse
onder haar hoede. In het Verenigd Koninkrijk zou ze
nu – ware het niet door de coronacrisis – een grote
tuin leiden waarvan de opbrengsten voor de betere
Londense restaurants bestemd waren. Het thuisfront
is blij nu samen te zijn, én plukt de (letterlijke) vruchten van haar talent.

D

eze zomer hadden we – wederom
– te maken met een hittegolf en
droogte. Dat de herfst is aangebroken voelt daardoor bijna als
een opluchting. Het is gematigder en het
constante puzzelen met water geven is voorbij. In de lente en zomer geef ik alle nieuwe
zaailingen, jonge planten en net verspeende
plantjes met de hand water, ‘s morgens vroeg
of ‘s avonds laat. Dit geeft me de kans om echt
te zien wat er speelt en of ze goed groeien.
Voor de rest van de moestuin gebruiken we
roterende sproeiers, die de zaak dan wel in
leven houden, maar niet hetzelfde effect
hebben als regen. Ze zorgen er namelijk voor
dat de grond dichtslaat, wat niet goed is voor
het wortelen van de planten. Om dit te voorkomen bracht ik dit jaar een fl inke mulchlaag
aan van bladaarde. Tot de hittegolf die we
hadden in augustus heeft het veel geholpen.
Met de mulch drogen de bedden minder snel
uit en wordt de grond door deze losse barrière merkbaar minder verdicht. Dit is zeker iets
dat ik volgend jaar weer herhaal.

Planten steunen
Een ander klusje dat net als water geven eigenlijk constant doorgaat, is planten opbinden
en steunen. Ik vind niets erger dan te denken
dat je nog een paar dagen de tijd hebt om het

voor elkaar te krijgen, om te ontdekken dat
verschillende stengels, of zelfs de hele plant, al
zijn gevallen en gespleten. Bij dahlia’s betekent
de holle stengel zelfs dat er weinig te redden
is als ze eenmaal omvallen. Ik zet er daarom
direct bamboestokken bij zodra ik de dahlia’s
plant, en zorg ervoor dat ze tot ongeveer 75 cm
hoog van de grond komen. Ze laten niet alleen
zien waar ik ze heb geplant, het voorkomt
ook het spiesen van de knollen met scherpe
bamboestokken als je het later in het jaar doet.
Ik probeer ze zo snel mogelijk te verhullen met
de plant en merk dat ik dat het beste voor elkaar krijg met touw. Jutetouw (nooit rubber of
plastic, dat vind je jaren later nog in je bloembedden of compost) is mijn favoriet. Ik bind
de dahlia’s net na de eerste vertakking op, doe
een touw om de stengel en draai het dan om
zichzelf heen. Ik vind dat de stelen op deze
manier minder beschadigd raken.
Ik zet al jaren een combinatie van planten
in een vaas. Ik blijf die zo prachtig vinden, dat
ik deze dit jaar maar eens als combinatie in
de moestuin heb gezet. Want waarom zou het
niet ook werken in de tuin? Dahlia ‘Winston
Churchill’, Cosmos ‘purity’ en Nicotiana – zaad
uit mijn eigen tuin van vorig jaar, dus een beetje een mix van mutabilis en langsdorffii – staan
nu als een prachtig boeket samen. Ik noteer
deze combinatie zeker voor volgend jaar!

Strobloemen
(Helichrysum
bracteatum).

Deze vijf planten zijn favoriet
gebleken deze zomer en
schrijf ik op mijn lijstje voor
volgend seizoen:

1

Bonen: Ik ben dol op bonen en een
van de beste presterende klimbonen is
‘Trionfo Violetto’. De planten hebben in mei
een milde vorst overleefd, het is een krachtige groeier met een grote oogst en hij ziet
er ook nog prachtig uit met zijn dieppaarse
stengels en bonen.

2

Strobloemen: (Helichrysum bracteatum): Echt ouderwets, deze doen
me denken aan Great Dixter, waar mijn
vriend Aaron Bertelsen ze kweekt, net als
Christopher Lloyd voor hem deed. Ze zijn
supergemakkelijk en we hebben nu veel
trossen ondersteboven te drogen hangen,
wat het huis in de winter zal opvrolijken.

3

Kool: We houden van ‘Cavalo Nero’,
maar dit jaar ben ik ook enthousiast
geworden van de soort ‘Lacinto’. Het is een
mooie boerenkool, met blauwe bladeren en
een paarse nerf. De bladeren zijn heerlijk
langzaam gedroogd in de oven als “chips”,
of ingewreven met een dressing van tahin,
appelazijn, sojasaus en olijfolie.

Bonen (Trionfo Violetto).

Kool (Cavalo Nero).

4

Dahlia ‘Bright Eyes’: Een nieuwe soort
voor ons dit jaar, en van een geweldige
waarde. De enkele bloemen combineren
een geel hart met een diep magenta-roze
buitenrand aan de bloembladen, wat ongelooflijk handig is als je een plant nodig hebt
om je van het ene kleurenschema naar het
andere in de tuin te brengen.

5
Tomaten (Brad’s Atomic Grape).

Dahlia ‘Winston
Churchill’, Cosmos
‘purity’ en Nicotiana.

Tomaten: Een nieuwe favoriet is
‘Brad’s Atomic Grape’, een kleine
Amerikaanse variëteit met prachtige
zwarte, groene en gele strepen en een pittige smaak. Dit jaar was een topjaar voor
tomaten.
augustus
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