
De Wiersse

>

Het gracieuze landhuis 
wordt al sinds 1678 bewoond 

door opeenvolgende 
generaties van dezelfde 

familie, die ook het  
landschapspark in beheer 

hebben. En dat is te zien: de 
historische buitenplaats  

De Wiersse staat bekend om 
de prachtige, met liefde 

onderhouden tuinen. Maak 
een zomerse wandeling door 

deze tuin vol verrassingen  
in Vorden 
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Een surprise in de Achterhoek

Met de klok mee:  
het landhuis vanaf  
het oosten, met de 
rozentuin op de 
voorgrond; tamme 
eenden bij de vijver;  
de verzonken tuin; 
kamperfoelie en 
clematis. 
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 E
en wandeling door deze tuin heeft iets  
speciaals, ze ademt een sfeer die bewust is 
gecreëerd door de vroegere bewoners en van 
generatie op generatie is doorgegeven. Je  
ziet het aan het ontwerp, het landschap, de 
planten én de harmonie tussen al deze elementen. 
Geen andere plek is zo natuurlijk in balans  

als De Wiersse in de Achterhoek.  
De belangrijkste delen van De Wiersse liggen tussen twee 
grachten: de eerste loopt rond het charmante familielandhuis,  
de tweede op zo’n honderd meter daarvandaan. Daaromheen 
bevinden zich een rozenparterre, een verzonken tuin en een 
pergola met onder andere clematis en kamperfoelie. De 
zogenaamde tuinkamers, alle dicht gelegen bij het huis, hebben 
een gezellige en uitnodigende uitstraling. De familieleden zijn 
dagelijks in de tuinen te vinden, naast de vaste tuinmannen of 
vrijwilligers uit de regio die iedere week een handje meehelpen.

CHINESE BRUG
Achter de buitenste gracht ligt een groot en open stuk tuin dat 
om de rest van het landgoed heen slingert, perfect voor een 
ontspannende wandeling. Het pad voert door open weilanden  
en dichte bossen en biedt onderweg zicht op talloze beekjes en 
vijvers. Een mooie plek is de Chinese brug aan het einde van 

Praktische info

Wie De familie Gatacre
Waar Vorden in de Achterhoek
Stijl Een 17de- en 18de-eeuws 
landhuis met gracht, gebouwd op 
middeleeuwse funderingen. Op 
het landgoed bevindt zich een 
Angelsaksisch boerenhuis dat 
verhuurd wordt als vakantie-gîte, met 
toegang tot de tuinen van De Wiersse.  
Grootte Het landgoed beslaat in totaal 
300 hectare, inclusief 16 hectare aan 
historische tuinen en een landschaps-
park van 32 hectare groot. 
Bezit Sinds 1678 zijn de tuinen van De 
Wiersse in beheer van opeenvolgende 
generaties van dezelfde families.  
Informatie De Wiersse, 
Wiersserallee 9, Vorden. 
Open: iedere donderdag en zaterdag 
van mei t/m september. 
Zie de website voor openingstijden.
dewiersse.com

De familie is er 
vaak te vinden, 

evenals de vaste 
tuinmannen of 

vrijwilligers uit de 
regio die iedere 

week een handje 
meehelpen in 

de tuinen

 >

De Wiersse in Vorden 

Tijgerlelie. Beelden onder de vijgenbomen.De paarden van de familie in het weiland naast de hoofdoprit. Insecten zijn dol op rode zonnehoed.

De moestuin is misschien wel Laura’s favoriete 
plek: In het gras zijn vierkante stukjes grond 
aangebracht, tussen het fruit en de groente.
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de rododendrontuin. Vandaaruit heb je zicht over de beek 
die door de tuin stroomt en uitmondt in verschillende 
vijvers.
Twee poorten geven toegang tot een moestuin, op een ver van 
het landhuis gelegen plek. Het pad dat terugvoert naar het huis 
gaat door de oude boomgaard die leidt door een fraaie haag van 
beuken. Aan het einde van deze tunnel staat een hoge fontein. 
Een brug over de buitenste gracht brengt bezoekers weer bij de 
rozentuin naast het landhuis. Het grote gazon met de vierkante 
zuilen aan de achterzijde van het woonhuis is de laatste 
tuinkamer. Tip: bezoek deze tijdens zonsondergang, als de  
oranje lichtstralen door de bomen schijnen.

LILI MARLEEN
De tuinen van De Wiersse hebben vanaf 1678 geleidelijk aan 
hun huidige vorm gekregen door de inzet van opeenvolgende 
generaties van een familie. Overal zijn details te vinden die van 
hun vakmanschap getuigen en laten zien hoe zorgvuldig zij  
steeds te werk zijn gegaan. De huidige tuinen zijn voornamelijk 
aangeplant en ontworpen tussen 1912 en 1928. Eerst door  
Alice de Stuers en haar vader Victor de Stuers, een bekend 
kunstverzamelaar en conservator. Hierna hebben Alice en haar 
toenmalige echtgenoot William Edward Gatacre het stokje 
overgenomen.
In 1912 ontwierp Alice op zeventienjarige leeftijd de rozentuin, 
al snel gevolgd door de verzonken tuin. De rozentuin bevat nog 
steeds een aantal planten uit de tijd van Alice, waaronder de 
dieproze Laurent Carle en de oranje Mrs. Oakley Fisher, een 
grootbloemige roos uit de jaren twintig. Maar bijvoorbeeld ook 
latere soorten zoals de Lili Marleen, die dateert uit 1959.

ROMANTISCHE STIJL
In 1926 werd Alice de tweede vrouw van William Edward 
Gatacre. Deze Engels-Ierse ex-krijgsgevangene bracht de 
romantische stijl van tuinieren naar het landgoed, geïnspireerd 
op zijn herinneringen aan het Ierse County Waterford. Gatacre 
creëerde een lange wandelroute door de tuin over zachte  >

De Wiersse in Vorden
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Vers gemaakt met schatten 
uit de natuur:

Mary houdt er net als moeder Laura van  
om de natuur in te duiken en producten te 
oogsten. Deze gebruikt ze in de keuken voor 
familierecepten die soms nog dateren uit de 
tijd van haar grootmoeder. Zo gebruiken ze 
verschillende soorten appels voor diverse 
delicatessen: het maken van cider, appel-
moes en appelpudding. Kweeperen, in de 
herfst geoogst, hebben niet alleen een zoete 
en heerlijke geur, ze zijn ook het perfecte 
ingrediënt om kweepeerjam of membrillo  
van te maken. Een andere favoriet is de 
‘herfstframboos’: een zoete en gele versie  
van de framboos die direct van de struik  
kan worden geplukt en gegeten.

Snijbloemen genoeg, zoals deze witte phlox. Een oude voederbak bleek het perfecte waterbassin voor de moestuin. 

Één van de grachten van De Wiersse met waterlelies en kroos.

Dahlia’s.. 

Laura is 
verknocht aan de 

tuinen van De 
Wiersse, die zij 

beschrijft als een 
“schilderij waar 

je doorheen kunt 
lopen”, dat “nooit 

echt af is”
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zandpaden, met steeds adembenemende uitzichten over 
het omliggende boerenland. 
In 1963 kreeg Peter Gatacre, de zoon van Alice en 
William, het landgoed in beheer. Vanaf 1978 deed hij dat 
samen met zijn vrouw Laura. De twee zijn ervaren 
tuiniers, die zelf leidinggeven aan een klein team van hove-
niers. Alles wordt met geduld en aandacht uitgevoerd, 
rekening houdend met de bloeitijd van de planten en het 
ontwerp dat het paar voor ogen heeft. Als er iets verandert 
in het plan, worden de gevolgen tot in de kleinste details 
doorgesproken. 

SCHILDERIJ
Tot zijn dood op 3 mei 2020 bleef Peter Gatacre actief 
betrokken bij het beheer van het landgoed. Hij zorgde 
voor de bomen, de fonteinen en de structuur en kon uren 
in de tuin doorbrengen om vast te stellen wat er allemaal 
nog moest gebeuren. Samen met Laura droeg hij hun 
kennis over aan hun dochter Mary, die al van jongs af aan 
gepassioneerd was door de tuinen van De Wiersse. Zij 
nam in 2018 met haar echtgenoot Aart Jonkers de directie 
van het landgoed over. Laura, die nog steeds op het 
landgoed woont, blijft hoofdverantwoordelijk. Zij is 
verknocht aan de tuinen van De Wiersse, die zij beschrijft 
als een “schilderij waar je doorheen kunt lopen”, dat 
“nooit echt af is”. Mary voegt toe: “Ik breng veel tijd in de 
tuin door met mijn moeder, zij leert me de kneepjes van 
het vak.”
In de tijd van Alice waren waarden als verhouding, ritme, 
vormen en kleuren belangrijk. En dat is ook Laura’s 
benadering van tuinieren. Ze zegt dat ze geen strikt 
omlijnde filosofie volgt tijdens het tuinieren: “Ik ben altijd 
iets van plan, maar raak ook vrijwel altijd afgeleid.” 
Gelukkig is het meestal iets in de tuin dat haar aandacht 
trekt.�

Tamme eenden aan de wandel.

Uitzicht op de karpervijver, die omgeven wordt door grote groepen bomen.  

Roze lelie ‘Black beauty’.

Een paar van Laura’s favoriete bloemen, 
planten en bomen in de tuin:

1 Rhododendron luteum  De Pontische azalea is 
geplant in de jaren twintig door haar schoonvader  
W.E. Gatacre. “Het zijn wonderlijke bloemen, die de 
lucht in mei vullen met hun geur.” 
2 Viola ‘Inverurie Beauty’ Dit heerlijk ruikende 
bloemetje is Laura’s grote favoriet. Het heeft lange 
stelen (handig voor het plukken), het klimt en het  
bloeit van mei tot september.  
3 Wisteria floribunda ‘Alba’ “Deze witteregen is 
magisch; en tevens een briljante kloon. Als we in  
mei onder de pergola lopen, is de aanblik en de  
geur ervan fantastisch.” 
4 Eik en beuk De laan met immens hoge eiken- en 
beukenbomen omlijst het standbeeld van een  
discuswerper, geplaatst aan het einde van het brede 
pad door Peters vader, W.E. Gatacre. 
5 Rhododendron ‘Alice de Stuers’ Een plant gekozen 
en genoemd naar Laura’s schoonmoeder – tevens een 
soort die nog steeds gekweekt wordt.
6 Polystichum polyblepharum Een altijd groene varen 
die goed tegen grote temperatuurverschillen kan en 
heerlijk zacht aanvoelt. 

De Wiersse in Vorden 

Zonnebloem.

Alles wordt met 
geduld en aandacht 

uitgevoerd, 
rekening houdend 

met de bloeitijd 
van de planten  
en het ontwerp  

dat het paar voor 
ogen heeft


