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1. Inleiding 

In 2014 is de Landgoedvisie voor de Wiersse opgesteld. Deze visie omvat een beleidsplan voor 
het landgoed. Veel van de in de visie voorziene plannen zijn reeds uitgevoerd. Het is daarom, 
naast de veranderde omstandigheden en het voortschrijdend inzicht, tijd om herzien beleid 
voor de komende periode van 2021 tot 2026 te publiceren.  

Voor wie de Wiersse niet goed kent wordt ter inleiding gewezen op bijlage I bij dit plan: ‘een 
korte beschrijving van de Wiersse’. De algemene uitgangspunten voor het beheer zijn 
opgenomen in bijlage II. De planning met betrekking tot het onderhoud is opgenomen in 
bijlage III: ‘Onderhoudsschema tuin, gebouwen en landschapspark’.  

Dit beleidsplan begint in paragraaf 2 met een terugblik op de landgoedvisie 2014. In paragraaf 
3 volgt een analyse van de exploitatie over de afgelopen jaren. In paragraaf 4 wordt een analyse 
gegeven van de kansen en knelpunten in de toekomstige exploitatie, paragraaf 5 noemt de 
speerpunten voor de toekomst en paragraaf 6 geeft kort de specifiek te ondernemen 
kernprojecten weer. 

 

 

  

Luchtfoto van de achterzijde van het huis 
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2. Terugblik op Landgoedvisie 2014 

In de landgoedvisie 2014 worden op pagina’s 35 t/m 38 op basis van de in de visie 
geformuleerde uitgangspunten een aantal specifiek te overwegen projecten genoemd. Met 
veel van deze projecten is in de afgelopen jaren een goede start gemaakt. Dit wordt hieronder 
per in de landgoedvisie 2014 gedane suggestie besproken. 

1. In de landgoedvisie wordt voorgesteld dat de Wiersse beschermde werkplekken blijft 
bieden als re-integratieproject. Op dit gebied is veel gebeurd de afgelopen jaren. De 
Wiersse heeft naast zijn twee beschermde werkplekken ook samengewerkt met Monte 
Verde, een vast re-integratiepartner/ sociale activering voor een aantal gemeentes in 
Nederland 

2. In de landgoedvisie wordt voorgesteld dat de Wiersse een vaste vrijwilligersploeg in 
de tuinen in gaat zetten. Deze ploeg is in samenwerking met Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland in oktober 2016 opgestart. Sindsdien is er een ploeg van 
zo’n 12 vrijwilligers een dagdeel per week werkzaam in de tuin en in het 
landschapspark, onder leiding van de medewerkers van de Wiersse. Daarnaast zijn er 
ruim tien andere vrijwilligers die specifieke taken op het landgoed vervullen. Tevens 
is begin 2021 gestart met een groep van zo’n 20 vrijwilligers die op de open 
donderdagen in het tuinseizoen (vanaf 2022 april t/m september) als gastheer/vrouw 
optreden en koffie en thee schenken.  

3. In de landgoedvisie wordt voorgesteld dat een scholenprogramma opgezet wordt. 
Hier zijn de eerste plannen voor gemaakt. Uiteindelijk is gekozen om vooral in te zetten 
op beroepseducatie van tuinstagiaires en personeel. Met dit doel is de Global 
Gardening Trust opgericht, welke organisatie tenminste één tuinstagiaire per jaar bij 
de Wiersse te werk stelt. Tevens zijn de banden met scholen in binnen- en buitenland 
verder aangehaald en zijn de afgelopen jaren vele stagiairs uit binnen- en buitenland 
ontvangen. In 2020 zou een recordaantal stagiaires uit het buitenland komen, maar dit 
ging door de coronapandemie helaas niet door.  

4. In de landgoedvisie wordt voorgesteld dat de Wiersse een groep ‘vrienden van de 
Wiersse’ opzet, die de Wiersse met een vast bedrag per jaar steunen. In 2017 is een 
groep vrienden en donateurs gestart. Jaarlijkse vindt een bijeenkomst plaats op de 
Wiersse. De groep groeit gestaag en organisch, met inmiddels bijna 50 leden.  

5. In de landgoedvisie wordt voorgesteld om ruim in te (blijven) zetten op PR, marketing, 
onderzoek en publicaties, onder andere door ontwikkeling van een nieuwe website en 
meer gebruik van sociale media. De website is in 2016 inderdaad volledig vernieuwd 
door Mary Gatacre en Aart Jonkers.  
Er is ook veel persaandacht geweest, onder andere van BBC Gardeners World (3 
artikelen in 2020); Mijn Natuur (2019); Gardens Illustrated (2015); Country Life (2015); 
TV-programma Binnenstebuiten (KRO-NCRV 2018); Volkskrant (2020); NRC (2020); 
Telegraph UK (2020); TV-programma Eigen Huis en Tuin (2019); Decor voor Film De 
Dirigent (2018); De Telegraaf (2019). 
Tevens hebben een aantal evenementen in samenwerking met dagblad de 
Gelderlander plaatsgevonden, zijn er meerdere tuinlezingen georganiseerd, is het 
nieuwe boekje ‘De Wiersse, 300 jaar familie beheer in de Graafschap’ (redactie E.V. & 
Laura Gatacre, ontwerp Mary Gatacre en Aart Jonkers) uitgegeven. 
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6. De landgoedvisie 2014 anticipeert de restauratie van de Grote Zaal. De restauratie is 
inmiddels succesvol uitgevoerd. De Zaal was onderwerp van twee lezingen en een 
publicatie. De zaal was vrij te bezichtigen op Open Monumentendag 2016 en is nu te 
zien in combinatie met een tuinrondleiding en af te huren voor lunch voor tuingroepen.  

7. In de landgoedvisie wordt voorgesteld onderzoek te doen naar energiebesparende 
maatregelen. Er is inmiddels een energiescan uitgevoerd. De sterk verouderde 
houtkachel is met ISDE subsidie vervangen voor een modern exemplaar met, ook 
binnen zijn klasse, zeer hoog rendement. Tevens worden naast deze kachel grote 
buffervaten geplaatst, zodat ook in het voor- en naseizoen van warmte uit eigen 
resthout gebruik gemaakt kan worden. Implementatie van andere energiebesparende 
maatregelen wordt nog nader onderzocht.  

8. In de landgoedvisie wordt aangegeven dat het in de toekomst mogelijk zou moeten 
blijven voormalige agrarische gebouwen om te vormen naar woonruimte, om het 
landgoed rendabel te kunnen houden. Het beleid van de gemeente Bronckhorst is niet 
soepel op dit gebied, maar heeft zich in de afgelopen jaren wel positief ontwikkeld.  

9. In de landgoedvisie 2014 wordt geadviseerd investeringen in tuin, park en 
gebouwen te doen, mede om het jaarlijks nodige onderhoud terug te kunnen brengen. 
Inmiddels is met provinciale subsidie de beschoeiing van de buitengrachten deels 
vernieuwd. Tevens is met provinciale subsidie de profilering en de verbetering van 
toegangswegen en voorplein in 2018 uitgevoerd. Een subsidieaanvraag voor 
vernieuwing van de beschoeiing van de binnengracht en twee bruggen is in 2020 bij de 
provincie ingediend en gehonoreerd en de werkzaamheden zullen in maart 2022 
afgerond zijn. Verder is een grote restauratie van Rijksmonumentale boerderij de 
Nevelkamp inmiddels, met subsidie door de provincie, afgerond. Komende jaren zal 
binnen het grote huis nog groot onderhoud nodig zijn.  
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2.1. Uitgaven 

Het onderhoud van het monumentale groen is zeer intensief, voornamelijk handwerk dat niet 
machinaal is uit te voeren en slechts aan eigen vakmensen is toevertrouwd. Bovendien is een 
kenmerk van groenonderhoud dat het dagelijks moet worden uitgevoerd, het kan niet even 
worden uitgesteld. De onderhoudskosten voor gebouwen en pachtobjecten zijn beperkt 
doordat de onderhoudstoestand van de meeste gebouwen op De Wiersse goed is te noemen. 
Hierdoor kunnen de meeste onderhoudslasten doorgaans gelijkmatig over de jaren worden 
verdeeld. 

Deze kosten konden, gemiddeld genomen over de afgelopen vijf jaren, gedekt worden door 
de eigen opbrengsten en subsidies. De marge is, zeker als boekwinsten die geen liquide 
middelen opleveren (zoals verhoogde waarde van gebouwen op de balans) niet meegeteld 
worden, echter niet ruim.  

Hoewel Landgoed de Wiersse BV financieel gezond is en haar monumenten op hoog niveau 
zijn onderhouden, blijft het beeld uit de landgoedvisie 2014, dat additionele inkomsten van 
nodig zouden zijn om het landgoed en met name de tuinen op de midden- tot lange termijn 
op haar huidige niveau te blijven behouden, bestaan.  
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3. Kansen en knelpunten voor de toekomst 

3.1. Tuin 
 

De tuin wordt op hoog niveau onderhouden en het beleid blijft gericht op een hoog niveau 
van onderhoud. De kosten daarvan, met name arbeidskosten, zijn de afgelopen jaren 
opgelopen en zullen naar verwachting blijven oplopen.  

Het beleid zal de komende jaren nog meer dan de afgelopen jaren gericht zijn op natuur-
inclusief werken. Naar het oordeel van de directie heeft een landschapstuin als de Wiersse 
daar een voorbeeldfunctie in, zowel richting landbouw, als richting bezoekers. 
Bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden uitgebannen. Planten en zaden worden zoveel 
mogelijk aangekocht bij biologische telers. Tevens wordt bij de beplantingskeuze gelet op de 
kwaliteiten voor de natuurlijke omgeving, zoals de aantrekkelijkheid voor insecten en het 
gebruik van inheemse soorten. Dat betekent dat op plaatsen ook minder interessante of zelfs 
schadelijke planten zoals rododendrons verwijderd worden. Ook wordt er minder gemaaid 
op de gazons (scheelt ook arbeidskosten) en wordt bekeken waar gazons omgevormd kunnen 
worden tot botanisch hooiland met veel hogere natuurwaarde. Er wordt waar mogelijk minder 
met machines gewerkt om brandstof en energie te besparen. Door al deze ingrepen worden 
de tuinen naar het oordeel van de directie op termijn ook aantrekkelijker voor het publiek en 
zeker voor jonger publiek. 

 
3.2. Landbouw 

De mogelijkheden om de inkomsten uit landbouw verder te vergroten, zijn beperkt mede 
aangezien de pachtprijzen grotendeels worden gereguleerd door de overheid. Het is 
belangrijk om in de toekomst rendabele landbouwbedrijven op het landgoed te behouden.  

Er wordt voorspeld dat landbouw in kleinschalige landschappen zoals van de Wiersse, op 
termijn niet de ontwikkelingen in de landbouw zal kunnen blijven volgen. Alternatieven 
worden voorgesteld, zoals biologische landbouw, detailverkoop van streekproducten en teelt 
van bijzondere soorten of rassen. De gronden die de Wiersse in eigen beheer heeft (zo’n 45 
hectare) worden reeds grotendeels extensief beheerd.  

Kleinschalige landbouw met hoge biodiversiteit past goed binnen het landschap op De 
Wiersse en sluit goed aan op de doelstelling van de stichtingen en de BV. Tegelijk is belangrijk 
dat de agrarische bedrijven op de Wiersse economisch gezond zijn, zowel wat de inkomsten 
van De Wiersse betreft als voor het behoud en de ontwikkeling van de voor het karakter van 
De Wiersse zo belangrijke gemeenschap die hier woont en werkt. Mede doordat 
subsidiestromen in de agrarische sector zich steeds meer richten op biodiversiteit, 
kringlooplandbouw en het terugdringen van uitstoot door de sector, ziet De Wiersse kansen 
in deze richting.  

Samen met de pachters wordt de komende jaren gekeken hoe op deze ontwikkelingen 
ingespeeld kan worden. Vanaf 2021 vinden specifiek ook gesprekken tussen De Wiersse, de 
pachters, het waterschap, de provincie en de gemeente plaats over het landgebruik omdat het 
waterschap de Baakse Beek anders wil inrichten. De vraag is daarbij concreet of De Wiersse 
en de pachters gronden die rond de Baakse Beek liggen (verder) wil extensiveren. De Wiersse 
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staat daar niet negatief tegenover, maar het moet ook passen binnen de bedrijfsvoering van de 
pachters en idealiter zou aangrenzend land aangekocht kunnen worden om eventuele 
verminderde productiviteit op te vangen.  

 

 

 

3.3. Gebouwen 

Inkomsten huur en erfpacht 

De inkomsten van huren en erfpachten zijn belangrijk voor de Wiersse. Indien huurwoningen 
vrijkomen, worden deze, waar passend, verkocht en de wordt de grond in erfpacht 
uitgegeven. Hierdoor wordt het rendement vergroot. In de afgelopen jaren zijn De 
Directeurswoning, De Trachter en De Voorzorg in lijn met dit beleid in erfpacht uitgegeven. 
Te voorzien is dat in de komende vijf tot tien jaar nog enkele huurwoningen vrijkomen die 
zich in beginsel lenen voor erfpacht.  

De gemeente Bronkhorst is iets makkelijker geworden bij het verkrijgen van woonbestemming 
op voormalige bedrijfsgebouwen, maar hier zijn nog altijd strikte voorwaarden aan 
verbonden. Indien de kans zich in de toekomst voordoet, onderzoekt de Wiersse of 
omvorming mogelijk is. Tevens zou in samenwerking met de gemeente Bronckhorst 
onderzocht kunnen worden om op geschikte locaties nieuwe woningen te ontwikkelen. Er is 
op dit moment heel veel vraag naar bijzonder vastgoed in het buitengebied. 

Kosten onderhoud hoofd- en bijgebouwen 

De hoofd- en bijgebouwen zijn structureel en van de buitenzijde in hoge staat van onderhoud. 
Met name het historisch interieur van het hoofdgebouw heeft echter op redelijk korte termijn 
wel groot onderhoud nodig. De kosten hiervan kunnen gezien het kwetsbare interieur niet 
eenvoudig terugverdiend worden in de exploitatie. 

 

Grond in eigen beheer 
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Onlangs gerestaureerde wandtapijten in de Grote Zaal van Victor de Stuers, in het Bouwhuis op de Wiersse, naar ontwerp 
van Pieter Paul Rubens, in Brussel geweven, waarschijnlijk in de werkplaats van Jan II Raes tussen 1616 en 1643  

 

3.4. Bossen 

De bossen zijn zoals ook uit bovengenoemde exploitatiecijfers valt op te maken bij lange na 
niet rendabel. Er wordt hout geoogst, maar door de versnipperde lage ligging met veel 
rabatten is rendabiliteit niet te bereiken. Geïntegreerd bosbeheer wordt al lang toegepast, 
waarbij gelijke aandacht wordt gegeven aan landschap, recreatie, ecologie en biodiversteit, 
continuïteit door natuurlijke verjonging (of beplanting) en het oogsten van hout. De 
natuurwaarde van de bossen is gemiddeld gezien hoog. Bedreiging op dit punt is helaas dat 
de subsidies voor met name hakhout de laatste jaren grotendeels weg zijn gevallen. Voor de 
toekomst levert dit een bedreiging op in het goed kunnen blijven onderhouden van de bossen. 

In de jaren ’20 zijn veel Rododendrons aangeplant. Deze woekeren in de bossen, verdringen 
natuurlijke verjonging en zijn van negatieve invloed op de biodiversiteit. Dit vormt een 
bedreiging voor het bosbeheer. De Wiersse heeft als pilotproject reeds een deel van een 
bosperceel geschoond van Rododendrons. Dit is een kostbare en arbeidsintensieve bezigheid. 
De eerste resultaten zijn bemoedigend.  

Vanwege droogte gecombineerd met de letterzetter (een invasieve kever) is er ernstige schade 
aan de fijnsparren. Er zijn twee percelen met monoculturen die, om betere exploitatie mogelijk 
te maken en meer biodiversiteit te bereiken, op termijn omgevormd dienen te worden. Hier 
zijn hoge kosten mee gemoeid, die waarschijnlijk wel grotendeels door subsidie kunnen 
worden opgevangen.  

Voorts is groot onderhoud aan de lanen nodig, mede door zware aantasting door jaren van 
aanhoudende droogte. Om het aangezicht en de veiligheid van de bezoekers te kunnen blijven 
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waarborg, dient dit groot onderhoud op redelijk korte termijn plaats te vinden. Begin 2021 is 
hier een start mee gemaakt met provinciale subsidie.  

 
3.5. Droogte en waterhuishouding 

In de afgelopen jaren heeft de aanhoudende droogte in het gebied voor een aanzienlijke 
uitdaging gezorgd. Voorspeld wordt dat het klimaat grillig blijft en blijft opwarmen. De tuin 
heeft aanzienlijke schade ondervonden van de aanhoudende droogte. Ook de bomen in het 
park en de bossen hebben ernstig te lijden. Voor de toekomst is dit een groot gevaar voor het 
toonbaar houden van de tuin en voor het aangezicht van het landgoed als geheel. Ook heeft 
dit nu al tot aanzienlijke kosten geleid. Het tuinpersoneel is in de afgelopen winters een groot 
deel van haar tijd kwijt aan het ruimen en later herplanten van dode bomen en struiken en in 
de zomers een groot deel van haar tijd kwijt aan het water geven aan met name kwetsbare 
jonge bomen en kwetsbare onderdelen van de Rijksmonumentale tuin.  

Er zijn al stappen gemaakt in het meer klimaatbestendig maken van de tuin, bijvoorbeeld door 
delen gazon die erg kwetsbaar zijn voor de droogte om te vormen in bloemrijk hooiland. In 
de toekomst zou gekeken kunnen worden naar een automatisch bewateringssysteem, zodat 
de tuinlieden meer tijd vrijhouden voor andere essentiële onderhoudswerkzaamheden in de 
tuin. 

Een grote bedreiging is voorts de waterkwaliteit van de Baakse Beek. Zoals in de korte 
beschrijving van de Wiersse hierboven vermeld, is er gebrek aan zowel kwantiteit als kwaliteit 
van beekwater. Doorstroming vindt slechts plaats in de maanden november tot en met mei. In 
de zomer is het waterniveau bepaald door incidentele buien en het (nog niet volledig 
gescheiden) gezuiverde riool- en hemelwater van Ruurlo. Dit te rijke water bevordert de 
overheersende groei van kroos tot bederf van zowel het uitzicht over het water als het 
aquatisch leven. De tuinen zijn daardoor vanaf ongeveer juli vaak al niet goed meer toonbaar. 
Tevens kan een zeer onaangename geur opstijgen uit de Beek. 

Voorts is er vanaf ongeveer mei te weinig oppervlaktewater in de Beek en in de gracht 
aanwezig. In de beek is dit vooral ontsierend en van negatieve invloed op de ecologie, in de 
binnengracht betekent dit tevens een serieus te nemen bedreiging voor de fundamenten van 
het huis. 

Ook in de bossen en bij de laanbomen is de droogte van grote negatieve invloed, zoals 
hierboven reeds besproken. 
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Boven: Rododendrons aan de Beek in de vroege lente, met fraaie weerspiegeling in het water 

 

Beek in de zomerperiode: vol bedekt met ontsierend en stinkend kroos 
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Kroos en ongewenste waterplanten zouden door maaien en het goed regelen van stuwen en 
het openhouden van duikers alleen weg te spoelen zijn bij sterke doorstroming, die er nu niet 
is. In opdracht van het waterschap is door bureau Witteveen + Bos onderzoek gedaan naar de 
waterkwaliteit in de Baakse Beek. De nutriëntenbelasting bleek zoals verwacht veel te hoog te 
zijn. In 2021 wordt vervolgonderzoek gedaan door Witteveen + Bos in samenwerking met 
Arcadis. Dit wordt volledig gefinancierd door waterschap en provincie. 

Om de droogte en de effecten daarvan beter te monitoren, doet de Wiersse mee aan een pilot 
‘Groenblauwe monitor’, opgezet door sKB, gefinancierd door het ministerie vanuit de 
Erfgoeddeal.  

 

3.6. Openstelling tuin & bijgebouwen 

De huidige openstelling levert een substantiële, maar beperkte bijdrage aan de inkomsten op. 
Het voorbereiden en begeleiden van de openstelling vergt veel inzet van directie, personeel 
en vrijwilligers. De ervaring op de Wiersse en van andere tuinen in Nederland, is dat het 
tuinbezoek in Nederland een evenwicht bereikt heeft. Liefhebbers en tuinexperts uit binnen- 
en buitenland blijven de Wiersse bezoeken, terwijl de hausse in tuinbezoek van de jaren ’80 
van de vorige eeuw deels is opgedroogd. De neergang van de gedrukte media en de omslag 
van redactionele belangstelling van tuin naar koken en wijn wordt enigszins gecompenseerd 
door het toenemende raadplegen van de steeds geactualiseerde gegevens op de website 
www.dewiersse.com. In de jaren 2015-2019 is dan ook een licht opwaartse trend in het bezoek 
te zien. In 2020 en 2021 zien we, mogelijke mede door de coronapandemie, het tuinbezoek op 
de open dagen oplopen, terwijl groepsbezoek vrijwel volledig is opgedroogd. 
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Bezoekers wandelen over de binnen-oprit. 

 

De Wiersse wil in de komende jaren onderzoeken of er mogelijkheden zijn om met ruimere 
openstelling een gebalanceerde exploitatie van tuinen en huis- en bijgebouwen te realiseren. 
In 2021 is hier reeds voorzichtig mee gestart door op donderdagen in het tuinseizoen (april 
t/m september, hoewel we in 2021 zelf pas eind mei open mochten wegens corona) van 10 tot 
15 uur open te gaan en zelf koffie, thee en cake te verkopen met behulp van vrijwilligers. De 
eerste resultaten laten zien dat met deze vrij kleine stap aanzienlijk meer bezoek en inkomsten 
getrokken worden.  

Tevens wordt een integraal plan op dit punt voorbereid, waarmee indien de eerste studies en 
adviezen positief uitpakken naar fondsen gezocht kan worden. Deze eerste verkenstudie is in 
2021 uitgevoerd door De Wiersse in samenwerking met erfgoedarchitecten Braaksma & Roos 
uit Den Haag en landschapsarchitect Pip Morisson uit Engeland. Het rapport is eind augustus 
2021 afgerond. Een kans daarbij is dat gemeente Bronckhorst de landgoederen en kastelen tot 
speerpunt van haar toerismebeleid heeft gemaakt, terwijl ze zelf ook opmerkt dat de meeste 
kastelen of landgoederen helaas niet te bezoeken zijn.1 Er lijkt daarmee een goede basis voor 
uitwerking van dit plan in  samenwerking met de gemeente Bronckhorst.  

 

 

 

 
1 Beleidsvisie recreatie en toerisme gemeente Bronckhorst, Gemeenteblad Bronckhorst nr. 153660, 17 
juni 2020 
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3.7. Subsidies 

Landgoed de Wiersse streeft algemene belangen na, waaronder onderhoud van 
Rijksmonumenten en onderhoud van het unieke cultuur- en natuurlandschap dat opengesteld 
is voor het publiek. Daarvoor wordt Landgoed de Wiersse ondersteund door de overheden. 
De Wiersse is in de exploitatie afhankelijk van deze steun. Mede door de aanwezige expertise, 
de hoge kwaliteit van de monumenten en het natuurschoon en het algemene belang dat 
hiermee nagestreefd wordt, ook conform de doelen van de stichting, is het wegvallen van 
subsidies in de nabije toekomst niet heel waarschijnlijk. Als de overheid echter over de hele 
linie minder gaat ondersteunen op dit gebied, zou dit op termijn een serieuze bedreiging voor 
de financiën betekenen. Op dit punt zijn een aantal positieve en een aantal minder positieve 
ontwikkelingen waar te nemen. 

Positief is dat de Wiersse inmiddels als een van de weinige organisaties in Nederland erkend 
is door de Rijksoverheid als Professionele Organisatie voor het Monumentenbehoud (POM). 
Als gevolg hiervan maakt de Wiersse een betere kans bij het aanvragen van de essentiële steun 
van de rijksoverheid. Tevens kunnen aanvragen iets eenvoudiger ingediend worden. De 
erkenning als POM kan als kwaliteitskeurmerk indirect ook van invloed zijn bij de aanvraag 
van steun bij lagere overheden en bij private fondsen. Andere positieve ontwikkeling is dat de 
gemeente Bronckhorst inmiddels weer budget heeft vrijgemaakt voor subsidie aan 
gemeentemonumenten, hoewel met een bescheiden budget. 

Minder positief is dat de economische gevolgen van de coronapandemie op de midden-lange 
termijn zouden kunnen resulteren in politieke beslissingen om minder te besteden in de 
cultuursector. Ook na eerdere crises was dit de tendens. Voorts heeft de provincie Gelderland 
de restauratiesubsidies in haar programma functioneel gebruik erfgoed minder toegankelijk 
gemaakt, mede door een ingewikkeldere procedure en hogere eisen te stellen, waardoor veel 
meer tijd aan aanvragen besteed moet worden en de kans op een succesvolle aanvraag kleiner 
lijkt. Ook is het budget verkleind ten opzichte van afgelopen jaren. Dit terwijl juist 
restauratieprojecten nodig zijn om de instandhoudingsopgave op de lange termijn goed 
beheersbaar te houden. Voorts zijn de subsidies voor onderhoud voor het bos substantieel 
verminderd, met name op het gebied van hakhout.  

 
3.8. SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats) 

Ten aanzien van de instandhouding van de Wiersse kan een sterkte/zwakte analyse worden 
gemaakt. De Wiersse heeft grote aantrekkingskracht door de gave, onbedorven staat van het 
landgoed en de hoge staat van onderhoud. Die kracht is ook haar kwetsbaarheid. Om deze 
bijzondere plaats te behouden is veel inspanning nodig, de instandhoudingsopgave is zeer 
groot. Te midden van een snel veranderende, drukke wereld dient de Wiersse een oase van 
ongeschonden rust te blijven. De Wiersse lijkt in haar huidige gedaante vanzelfsprekend 
eeuwig zo te hebben bestaan. Om die zo gewaardeerde illusie aan het publiek te blijven geven, 
moeten storende elementen geweerd worden, moeten lange termijn plannen worden gemaakt, 
moeten dagelijks prioriteiten gesteld worden en moet iedere dag hard worden gewerkt. Een 
aantal van de benoemde risico’s of ‘zwakten’ zijn een gegeven. Zo is het landschap nu eenmaal 
kwetsbaar en dient hiermee rekening te worden gehouden. Een groot festival is hier 
bijvoorbeeld niet op haar plaats, hetzelfde geldt voor grotere huwelijken. Toch biedt deze 
analyse wel handvatten voor een plan van aanpak richting de komende jaren. 
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STRENGTH 

 
• Uniciteit & authenticiteit  
• Continuïteit van consistent beheer, tevens 
als professioneel erkend door ministerie 
(POM) 
• Plaatselijke kennis en ervaring van 
medewerkers en adviseurs  
• Gaafheid & goede staat van onderhoud  
• Hoge natuurwaarde  
• Bekendheid (en waardering) onder het 
publiek en onder vooraanstaande 
internationale experts op tuin-, landschap-, 
museaal- en archiefgebied  
• Landgoed bewoond door de familie  
• In de afgelopen jaren weer meer vraag om 
(op bijzonder locaties) in het buitengebied te 
wonen  
• Veel nationale en internationale stagiaires  
 
 

 
WEAKNESSES 

 
• Hoge instandhoudingsopgave 
• Beperkt areaal landbouwgrond (met randen 
van hoog bos, verdeeld door bosjes, singels, 
waterlopen en gradiënten)  
• Bospercelen versnipperd en laagliggend, 
vaak met rabatten.  
• Kwetsbaarheid landschap  
• Gebrek aan kwantiteit en kwaliteit beek-, 
gracht- en grondwater 
• Ernstige, aanhoudende droogte, specifiek in 
dit gebied 
 

 
OPPORTUNITIES 

 
• Ruimere openstelling onderzoeken, na 
substantiële investering samenwerking met 
overheden en fondsen 
• Verder investeren in renovatie en groot 
onderhoud om onderhoudskosten te besparen 
en gelijkmatig te kunnen verdelen over de 
jaren  
• Nationale en internationale bekendheid te 
bevorderen om betalend bezoek en het 
gebruik van de faciliteiten te doen toenemen  
• Vrijkomende gebouwen in erfpacht uitgeven 
met toename van inkomen en afname van 
kosten  
• Nieuwe woningen realiseren in 
samenwerking met gemeente 
• Mond tot mondreclame bevorderen door de 
kwaliteiten van de tuin, het Landschapspark en 
het Landgoed steeds verder te ontwikkelen en 
verbeteren  
• Verdere verduurzaming van tuinen en 
gebouwen en maatregelen nemen om 
gebouwen en tuinen klimaatbestendiger te 
maken 
 
 

 
THREATS 

 
• Tuinonderhoud op hoog niveau sterk 
afhankelijk van subsidie  
• Opdrogen subsidiestromen voor natuur, met 
name voor hakhout is dit al ingezet  
• Opdrogen subsidiestromen voor 
Rijksmonumenten 
• Nederlandse landbouw eventueel minder 
rendabel  
• Beperkte mogelijkheden voor ontwikkeling 
economische dragers gezien hoge 
landschappelijke kwaliteiten en regelgeving  
• Beperking exploitatiemogelijkheden door 
droogteschade en beperkt oppervlaktewater 
• Gevaar van schade aan fundamenten van het 
grote huis door te lage zomerwaterstanden in 
binnengracht 
• Hogere onderhoudskosten bossen, lanen en 
tuinen door aanhoudende droogte 
• Toenemende complexiteit van de 
regelgeving, vergunningseisen en 
subsidievoorwaarden, nu met name bij de 
provincie  
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4. Speerpunten voor de toekomst 

4.1. Doelstelling 

De doelstelling van de Wiersse zoals in de oprichtingsakte van Stichtingen en BV opgenomen 
is reeds in paragraaf 2 weergegeven. Deze doelstelling vormt het belangrijkste algemene 
uitgangspunt. De landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden op de Wiersse 
zijn hoog dankzij langdurig, zorgvuldig en consequent beheer. De samenhang tussen de 
verschillende elementen dat het ensemble van de Wiersse maakt, heeft het landgoed over vele 
eeuwen gevormd tot wat het nu is en heeft de identiteit bepaald. Beleid en uitvoering zijn 
gericht op het behouden, en waar mogelijk verder verbeteren van die zorgvuldig behouden 
samenhang. Een aantal uitgangspunten voor het beheer zijn essentieel. Bij de ontwikkeling 
van de Wiersse, dienen deze als randvoorwaarden:  

1. Continuïteit in beheer door duurzame verbondenheid van de familie  

De Wiersse kent een grote mate van continuïteit in beheer, waardoor kwetsbare waarden 
blijven beschermd en kennis en vaardigheden van generatie op generatie worden 
overgedragen.  

2. Particuliere bewoning en gebruik van huis en tuin  

Persoonlijke aandacht van de beheerder-bewoner is belangrijk voor continuïteit en verbinding 
op het Landgoed. Deze continuïteit en verbinding zijn het beste gegarandeerd door het 
familiegebruik van huis, tuin en landgoed voort te zetten. Dit familiegebruik geeft het 
landgoed bezieling en aantrekkingskracht. De synthese tussen landschap en productief 
gebruik kan alleen in stand blijven, wanneer plannen worden gemaakt vanuit het hart van het 
bezit. Dit blijft een voorwaarde om de specifieke identiteit van de Wiersse voort te kunnen 
zetten.  

3. Voortdurende en zorgvuldige afweging tussen de aanwezige cultuurhistorische en 
natuurhistorische waarden en de steeds veranderende eisen van de tijd zal 
noodzakelijk blijven 

De Wiersse is een samenstel van afzonderlijke waarden, die in evenwicht met elkaar worden 
gehouden. De Wiersse is door de tijd heen een uitzonderlijk gaaf en gebalanceerd geheel 
gebleven, Dat maakt dit landschap aantrekkelijk en uniek. Eenzijdige keuzes of eisen door de 
overheid opgelegde kunnen de balans verstoren of zelfs vernietigen. 
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Luchtfoto van het huis en bouwhuis in een groene oase 

 

4. Behoud door levende ontwikkeling van het landgoed  

Op landgoederen wordt vanouds gewerkt, gewoond en geleefd. Het landgoed is geen 
museum maar het levende resultaat van de voortgaande historische ontwikkeling, waarbij elk 
tijdperk zijn kenmerken aan het Landgoed toevoegt.  

5. Behoud van economische productiviteit 

Het fraaie cultuurlandschap is door bedrijvigheid ontstaan en het voortzetten hiervan is een 
voorwaarde om zowel historische gebouwen als het landschap in stand te houden. Een 
zichtbare en gezonde productiviteit is voor deze continuïteit een belangrijke voorwaarde. De 
buitenplaats kan op termijn alleen in stand worden gehouden door voldoende financiële 
middelen te genereren om het beheer mogelijk te maken.  

6. Sociale samenhang met medewerkers, vrijwilligers, pachters en andere inwoners  

Een functionerend Landgoed kent niet alleen een landschappelijke samenhang, de samenhang 
tussen de mensen die het voortbestaan van de Wiersse mogelijk maken is minstens zo 
belangrijk. Een Landgoed vormt tevens een gemeenschap, waarbinnen kennis en kunde 
worden overgedragen en een trots gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel wordt 
gegenereerd.  
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4.2. Speerpunten voor de toekomst 

 

Op basis van de gemaakte analyse en de doelstelling van het landgoed, zijn een aantal 
speerpunten geformuleerd voor de komende jaren.  

1. Onderzoeken ruimere openstelling 
 
Door ruimere openstelling van de tuinen, eventueel in combinatie met een café en permanente 
tentoonstelling in het bouwhuis, is de exploitatie van tuin en hoofd- en bijgebouwen mogelijk 
beter in balans te brengen. Hiervoor zijn (zeer) substantiële investeringen in de infrastructuur 
noodzakelijk. Tevens is de balans van openstelling met een aantal van de in de paragraaf 
hierboven geformuleerde uitgangspunten precair. De Wiersse werkt aan een overkoepelend 
plan op dit gebied en hoopt dit de komende jaren te kunnen implementeren.  
 
Uitvoeringsprojecten 
 

- Begin maken met en ervaring op doen met ruimere openstelling door op donderdagen 
op te gaan met ondersteuning van vrijwilligers 

- Verder uitwerken overkoepelend plan openstelling met stakeholders  
- In overleg met overheden ontwikkelen extra economische dragers ter ondersteuning 

hogere jaarlijkse kosten door openstelling, bijvoorbeeld door mogelijk maken van meer 
woningen 

 
2. Verkleinen en uitvlakken van de instandhoudingsopgave  

Verdergaande investeringen in renovatie en groot onderhoud kunnen op termijn de 
onderhoudskosten nog gelijkmatiger over de jaren verdelen. Terugkomende kosten kunnen 
ook worden beperkt door het investeren in kostenbesparende maatregelen.  

Uitvoeringsprojecten:  

- Restauratie interieur grote huis 
- Financiering permanente tweede tuinman  
- Aanzienlijke verbetering waterhuishouding, zowel kwaliteit als kwantiteit, in 

samenwerking met het Waterschap  
- Herstel paden, wegen en heggen, verwijderen exoten in bosgemeenschappen en 

omvorming monoculturen naar gemengd bos.  
 

3. Bekendheid vergroten 

De Wiersse is door de verschijningsvorm, beheer en bewoning uniek. De uniciteit en 
authenticiteit van de Wiersse heeft veel potentie om mensen aan zich te binden. Maar dit 
verhaal moet wel iedere keer opnieuw naar buiten worden gebracht. Door de bekendheid te 
vergroten zullen meer mensen de Wiersse weten te vinden. Hierdoor kan beter gebruik 
worden gemaakt van de mogelijkheden die de tuin en locatie bieden en zal bredere steun in 
de vorm van sponsoring of vrijwillige hulp kunnen worden geworven. De goodwill van Rijk, 
Provincie, Gemeente, Waterschap en van de inwoners en bedrijven in de regio, is van groot 
belang voor het functioneren van het landgoed.  
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Uitvoeringsprojecten:  

- Vernieuwen website (gebeurd in 2021) 
- PR beleid verder ontwikkelen  
- Nieuwe publicaties over Victor de Stuers en de Wiersse initiëren of stimuleren 
- Vergroten betrokkenheid van de omgeving  
 
4. Streven naar continuatie en uitbreiding van de inkomsten van het landgoed 

Het landgoed is financieel stabiel. Subsidies zijn echter grillig en een onzekere factor. Tegelijk 
is voor instandhouding op het hoge niveau ook nu al meer geld nodig, tot zo’n € 150.000 per 
jaar. Daarom streeft de Wiersse naar voortzetting en, waar mogelijk, uitbreiding van haar 
eigen inkomsten. De mogelijkheden zijn daarvoor beperkt, vanwege de kwetsbaarheid van 
het ensemble. Voor zover nieuwe woningbouw wordt gerealiseerd, wat een stevige impuls 
aan de inkomsten kan geven, wordt de voorkeur gegeven aan concentratie op reeds bestaande 
locaties. Het bestuur ziet ruimte voor zo’n 10 extra wooneenheden. Daarmee kan een deel van 
de jaarlijkse extra behoefte aan middelen opgevangen worden via erfpachtinkomsten. 

Uitvoeringsprojecten:  

- Erfpachtuitgifte vrijkomende gebouwen t.b.v. wonen  
- Ontwikkelen nieuwe woningen op geschikte plaatsen (zie punt 1). Het bestuur ziet 

ruimte voor ongeveer 10 woningen, zo veel mogelijk geconcentreerd op bestaande 
locaties. 

- Indien mogelijk ‘rood voor rood’ als vrijkomende gebouwen om een nieuwe invulling 
vragen  

Rondleiding door de tuinen 
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- Bevorderen betalend gebruik van de tuin en andere faciliteiten, zonder het karakter en 
de familiebewoning in gevaar te brengen. 

 
5. Verduurzaming en klimaatbestendigheid 

 
Verduurzaming is een thema waar ook in de landgoedvisie 2014 al op werd ingezet en op welk 
vlak ook al grote stappen zijn genomen, zoals de aanschaf van een moderne installatie voor 
gebruik van eigen resthout ter verwarming van de hoofdgebouwen, inclusief buffersysteem 
voor mogelijkheid van jaarrond gebruik. Tevens is een energiescan uitgevoerd. De komende 
jaren wordt verder onderzoek gedaan en worden waar mogelijk maatregelen genomen ter 
verduurzaming. Hierbij kan gedacht worden aan de mogelijkheid om zonnepanelen te 
plaatsen op de platte daken van de hoofdgebouwen (voor zover de dakconstructie dit aan kan 
en dit buiten het zicht kan worden geplaatst) . 
 
Een andere uitdaging vormt de extreme droogte en hitte van de afgelopen lentes en zomers, 
welke droogte mogelijk de komende jaren doorzet. De droogte betekent dat de beplanting hier 
en daar aangepast moet worden en het personeel onevenredig veel tijd kwijt is aan het 
bewateren van kwetsbare onderdelen van de Rijksmonumentale tuin. De hitte betekent dat de 
temperaturen in het huis te vaak hoog oplopen, wat schadelijk is voor het interieur. 

Uitvoeringsprojecten: 

- Verduurzamingsmogelijkheden verder onderzoeken en eventueel implementeren, 
zoals plaatsing zonnepanelen op platte daken, aansluiten bouwhuis en boerderij achter 
bouwhuis op installatie op eigen resthout. 

- Geleidelijk aanpassen beplanting en beheer in de tuinen om tuin beter bestendig te 
maken tegen het drogere, warmere klimaat 

- Onderzoek naar betere klimaatbeheersing in het huis 
- Automatische beregeningsinstallatie in tuin om waterverbruik te verminderen en de 

instandhoudingsopgave te verkleinen. 
- Waterproblematiek verhelpen met Waterschap 
 

 

5. Kernprojecten 

Uit bovenstaande analyse en met name uit de geformuleerde speerpunten kunnen de 
volgende te ondernemen kernprojecten worden geformuleerd: 

1. Onderzoeken van mogelijkheden ruimere openstelling en financiering van de 
benodigde eenmalige investeringen. 

2. Implementatie openstellingsplan, mits alle stakeholders zich er in kunnen vinden en 
financiering van zowel de eenmalige investeringen als de jaarlijkse kosten voldoende 
gewaarborgd is. 

3. Restauratie interieur grote huis binnen 5 tot 10 jaar, mits voldoende cofinanciering kan 
worden verkregen. 

4. PR-beleid verder ontwikkelen, eventueel in samenhang met punt 1. 
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5. Economische dragers ontwikkelen voor zover passend binnen het gave ensemble, o.a. 
door meer erfpachtuitgifte en door creëren meer woningen, op termijn ongeveer 10. 

6. Waterproblematiek oplossen  in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel 
7. Verduurzamingsmaatregelen en klimaatbeheersing in hoofdgebouwen en tuinen 

klimaatbestendiger maken door andere beplanting en eventueel automatische en 
waterbesparende beregening. 
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6. Bijlage I: De Wiersse, een korte beschrijving 

6.1. Inleiding 

De Wiersse is een eenheid te midden van het landgoederenlandschap van de Graafschap. Het 
landgoed wordt sinds 1678 bewoond en beheerd door dezelfde familie en is in 2007 bij een 
stichting ingebracht waarbij de familie betrokken blijft in de vorm van directievoering. De 
continuïteit van hun persoonlijke zorg is op het landschap van het landgoed overal 
herkenbaar. In de loop der eeuwen hebben het historische huis, de bijgebouwen, de tuin en 
het park met de omliggende landerijen hun huidige vorm gekregen. De bezoeker ervaart de 
Wiersse als een idyllisch, maar levend geheel. 

Dit cultuurgoed blijft niet als vanzelf bestaan, er is blijvend inspanning voor nodig om de 
Wiersse in goede, vooruitkijkende staat voor de toekomst te kunnen behouden. Continuïteit 
is hierbij een sleutelbegrip. De medewerkers, bewoners en betrokkenen zijn zich bewust van 
de verantwoordelijkheid die het beheer van dit zeldzaam bewaarde ensemble met zich 
meebrengt. 

De Wiersse omvat 305 hectare, waarvan de kern bestaat uit de beschermde historische 
buitenplaats. Het historische huis met bijgebouwen, interieurs, inboedel en archief vormt het 
middelpunt. Rondom het grotendeels 18e-eeuwse huis gebouwd op een middeleeuwse 
fundering, ligt een historische tuin van 16 hectare en een landschapspark van 32 hectare. De 
omliggende landbouwgronden worden afgewisseld door lanen, boomgroepen, singels, 
bosschages, waterpartijen en bos.  

 

Victor de Stuers 

Bijzonder is de zaal van Victor de Stuers in het Bouwhuis. Het interieur van deze Grote Zaal 
is afkomstig uit de dubbele 19e-eeuwse woning van Victor de Stuers aan de Parkstraat 32-34 
in Den Haag. De grotendeels 17e en vroeg 18e-eeuwse aankleding bestaat o.a. uit 
goudleerbehang uit Mechelen, fragmenten van een 17e-eeuws wandtapijt uit Brussel en vroeg 
Delftse tegeltableaus. Victor de Stuers (1843 – 1916) was in Nederland de grondlegger van de 
monumentenzorg, het museum- en het archiefwezen en van tekenlessen in scholen. Naast het 
redden van talloze monumenten heeft hij het bouwen van Cuypers’ Rijksmuseum 
georganiseerd en de provinciale archieven opgezet. De Wiersse, het ouderlijk huis van zijn 
vrouw, is door hem gerestaureerd en was zijn zomerverblijf. 
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De Grote Zaal van Victor de Stuers in het bouwhuis 

 

 

6.1. Geschiedenis 

De oudst bekende vermelding van de Wiersse dateert uit 1288, toen door de abdis van het 
adellijke vrouwenklooster te Hoog-Elten in een akte werd opgenomen dat de pacht jaarlijks 
op haar huis ‘de Wedersche’ moest worden voldaan. Tot de 16e eeuw is de band tussen het 
klooster en het landgoed blijven bestaan. 
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Vroege kaart van de Wiersse 

 

In 1678 komt de Wiersse in het bezit van Enno Matthias ten Broek, lid van het college van 
burgemeester en wethouders van Zutphen. De nauw verwante families die sinds die tijd 
eigenaar zijn geweest, Van Heeckeren, Van Limburg Stirum, de Stuers en Gatacre, waken nog 
steeds als leeuwen boven op de hekpilaren van het voorplein, de familiewapens als schild voor 
zich houdend. Het zijn ook deze families die als ontwerpers de tuingeschiedenis van De 
Wiersse bepaald hebben en inmiddels voor meer dan drie eeuwen continuïteit in beheer zorg 
gedragen hebben. 

In het gehele landgoed zijn sporen historie leesbaar. In de zeventiende eeuw wordt de eerste 
formele tuin op het landgoed aangelegd binnen de huidige zestien hectare tuinen. De deels 
nog bestaande lanen die evenwijdig lopen aan de binnen- en buitengrachten van het kasteel 
getuigen daarvan. 

In de periode tussen de laat 18e eeuw en 1833 wordt begonnen de ‘gronden van vermaak’ in 
een landschappelijke aanleg om te vormen. De karpervijvers worden vergraven en voorzien 
van onregelmatige oevers en er worden slingerende paden aangelegd. Tevens worden 
schiereilanden gemaakt en heuveltjes opgeworpen. Dit gebied is nu nog te herkennen in het 
oostelijke deel van de aanleg, de Wilde tuin. 

In de tweede helft van de 19e eeuw raken huis en tuinen licht in verval. Vermoedelijk is al 
vóór deze periode de formele tuin ten oosten van het huis in een moes- en bloementuin 
veranderd. 
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Alice de Stuers met haar ouders Victor en Aurelie 

 

In 1892 trouwt de dochter van Van Limburg Stirum, Aurelia Carolina, met Victor de Stuers. In 
november van datzelfde jaar koopt De Stuers het Landgoed uit de boedel van zijn 
schoonouders en in 1912 wordt het huis door hem gerestaureerd. Victor de Stuers was de 
eerste referendaris voor de Kunsten en Wetenschappen. Victor de Stuers werd reeds op jonge 
leeftijd invloedrijk in de Nederlandse politiek, tegen het einde van de regeringsperiode van de 
kabinetten van Thorbecke. Hij wordt veelal als tegenpool van Thorbecke gezien in die zin dat 
Victor de Stuers in het kunst-, monumenten- en cultuurbeleid een grote rol weggelegd zag 
voor de overheid, waar Thorbecke liever zag dat de Staat terughoudend optrad.2 Hij staat 
algemeen bekend als de grondlegger van de monumentenzorg in Nederland en was nauw 
betrokken bij de bouw en het opzetten van de collectie van het Rijksmuseum. Tevens heeft hij 
de Vereniging Rembrandt geïnitieerd, was hij intensief betrokken bij het beleid van 
Rijksmusea en andere musea en heeft hij zich bemoeid met het archiefwezen. Biograaf Jos 
Perry bestempelt De Stuers dan ook als ‘erflater van Nederlands tweede gouden eeuw’.3 Het 
eerste exemplaar van de nieuwe Erfgoedwet werd op 1 juli 2017 door minister Bussemaker 
dan ook uitgereikt aan E.V. Gatacre (kleinzoon van Victor de Stuers) en zijn dochter Mary 
Gatacre. 

 

 
2 Zie uitgebreid, ook voor nuancering, J. Perry, Ons fatsoen als natie, Victor de Stuers 1843-1916, 
Amsterdam: Sun 2004, p. 65-96. 
3 J. Perry, Ons fatsoen als natie, Victor de Stuers 1843-1916, Amsterdam: Sun 2004, p. 306 
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Biografie van Victor de Stuers 

 

 

 

Uitreiking door minister Jet Bussemaker van eerste exemplaar Erfgoedwet aan kleinzoon en achterkleindochter van Victor de 
Stuers, 1 juli 2017 
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De moes- en bloementuin ten oosten van het huis (op de plaats van de 18e eeuwse formele 
tuin) wordt na restauratie van het huis voorzien van een buxus- en rozenparterre die door de 
16-jarige Alice de Stuers in 1911 is ontworpen. De moestuin wordt naar de zuidoosthoek van 
de aanleg verplaatst. Een jaar later heeft Alice haar Rozentuin verdubbeld en een verdiepte 
Lage tuin met borders en een rond vijvertje aangelegd, geïnspireerd door de toen populaire 
Engels-Italiaanse stijl. 

 

 

 

Figuur 1Rozentuin begin 20e eeuw 

In 1918 begint de toekomstige echtgenoot van Alice de Stuers, William Edward Gatacre, van 
Engels-Ierse afkomst, aan de tuin, de ‘gronden van vermaak’, het park en het omringende 
landgoed structuur te geven. 
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Alice de Stuers & W.E. Gatacre 

Hij verlegt wegen tot de grenzen van het park. De dicht bij de tuinen liggende boerderijen 
worden door beplanting aan het oog onttrokken. Hij ontwerpt vista’s, romantische 
doorzichten in het park en assen in de tuin die middels bruggen met elkaar worden verbonden 
en geaccentueerd worden door banken, geschoren taxushagen, taxusfiguren, fonteinen, 
beelden en vazen. De van noord naar zuid lopende zandweg, naast de oostelijke buitengracht, 
wordt omgevormd tot een breed pad dat in het zuiden eindigt bij een berceau met een hoge 
fontein: het beginpunt van een lange S-vormige charmille, een tunnel van beuk, die via de 
tennistuin en een kleine boomgaard naar de uit 1912 daterende moestuin leidt. 
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Zichtlijnen in de tuinen naar ontwerp van W.E. Gatacre 

 

Toen Victor de Stuers in 1893 de Wiersse van zijn vrouw’s familie kocht, had het huis een 
eenvoudig interieur: slechts één weelderige kamer met plafond en kachelnis van vroeg 19de 
eeuws stucwerk. Een opgerold doek met een 18de eeuws portret van een jonge Stirum 
voorvader (door Rinse Keyert) en een stel vroege Biedermeier eetkamerstoelen vond De Stuers 
opgeborgen in de hilde van de veeschuur. Ondanks aanpassingen door vier generaties is het 
gevoel van continuïteit nog altijd in het huis aanwezig.  

Tijdens een tweede restauratie van het huis, in de periode 1921-1925, wordt het huis door Alice 
de Stuers en W.E. Gatacre met twee traveeën verlengd en wordt de voorgevel door de 
restauratiearchitect Slothouwer voorzien van een uitspringende entreepartij naar schetsen van 
W.E. Gatacre. 

In deze periode wordt ook de – vermoedelijk vroeg in de 19e eeuw gedempte – zuidzijde van 
de binnengracht weer uitgegraven. Aan weerszijden van het voorplein worden twee nieuwe 
bouwhuizen gebouwd, met hetzelfde 18e eeuwse karakter als het huis. In het westelijke 
bouwhuis wordt een ruimte gemaakt om de Grote Zaal uit Victor de Stuers’ huis in Den Haag 
onder te brengen. In 1945 blaast de Duitse bezetter helaas één van de twee bouwhuizen, 
namelijk het bouwhuis zonder de Zaal van Victor de Stuers, op. Dit is na de oorlog niet 
herbouwd. 

In 1963 neemt E.V. Gatacre, enig kleinzoon van Victor de Stuers, het beheer van het landgoed 
over. Hij en zijn echtgenote Laura Gatacre ontwikkelden het landgoed en de tuinen verder in 
de geest van zijn ouders en grootouders en hebben het landgoed in 2007 bij een stichting 
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ondergebracht om deze continuïteit ook in de toekomst te waarborgen. Vanaf dat moment 
hebben E.V. Gatacre en Laura Gatacre de directie gevoerd van de BV waarin de aandelen 
gehouden worden door de stichting. In 2018 namen dochter Mary Gatacre en haar echtgenoot 
Aart Jonkers de directie van het landgoed over.  

E.V. Gatacre is in mei 2020 overleden.4 Laura Gatacre woont nog op het landgoed en blijft 
adviseur voor de tuinen. De directie wordt indien nodig vervangen door de opzichter Jan 
Keurentjes die sinds 1986 de dagelijkse taken van een rentmeester uitvoert en 
verantwoordelijk is voor administratie, bos- en landbouw, watermanagement, onderhoud van 
gebouwen en aannemerswerkzaamheden. De directie en de opzichter worden met advies 
bijgestaan door Age Fennema (NVR).     

 

 

E.V. Gatacre & Laura Gatacre 

 

  

6.2. Archief en interieurs 

De beschermde historische interieurs van het huis en het bijgebouw, evenals het 70 meter 
strekkende archief bevatten veel elementen en objecten verbonden met de historie van de 
Wiersse en met het leven van Victor de Stuers en zijn familie. De Stuers’ afstammelingen 
blijven de Wiersse bewonen en zijn betrokken bij het dagelijks beheer. Het archief (75 m) is in 
de afgelopen 30 jaar geïnventariseerd door Laura Gatacre en Drs. Job van Laar (oud archivaris 
van Monumentenzorg). Door de schade, veroorzaakt bij het opblazen van de vorige 

 
4 Zie voor een necrologie: Peter de Waard, ‘Peter Gatacre was vooral de redder van het landgoed van zijn 
kinderjaren’, De Volkskrant, 21 juli 2020, https://www.volkskrant.nl/mensen/peter-gatacre-was-
vooral-de-redder-van-het-landgoed-van-zijn-kinderjaren~bf321726/ 
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archiefruimte (in de Tweede Wereldoorlog, kort voor de bevrijding), is het archief uit ordening 
geraakt en deels aangetast. Er blijft conservering en verder werk nodig.  

 

6.3. Tuin 

De 16 ha grote tuin, zeer intensief in opzet en arbeid, werd door Koos de Wilt in 2003 in het 
Algemeen Dagblad beschreven als “De mooiste tuin van Nederland”. Les Jardins d’Eden spoorde 
zijn lezers aan: “Découvrir des Jardins comme on lit des archives”. De 2006 Oxford Companion to 
the Garden voegde hieraan toe “One of the best kept estates in the country”. De tuin werd een jaar 
later opgenomen in de meertalige gids (Duits, Frans, Engels en Nederlands) ‘1000 gardens you 
must see before you die – The most magnificent gardens in the world’. Zie voor deze en andere 
publiciteit onze website, www.dewiersse.com/in-de-pers/. De tuin wordt door bezoekers van 
over de hele wereld bezocht. Persberichten en flyers worden regelmatig verspreid. De 
meertalige website wordt veel geraadpleegd. 

De Wiersse is een erkend stagebedrijf, waar ieder jaar studenten landschapsarchitectuur 
(evenals tuin- en bosbouw) uit meerdere landen ervaring opdoen en tegelijk een nuttige 
bijdrage leveren aan de instandhouding. Een zeldzaamheid van De Wiersse is dat de “estate” 
– de tuin, het landschapspark en het hele landgoed – doordacht is als één structuur. Deze 
structuur is zowel gebaseerd op topografische en cultuurhistorische elementen als op steeds 
vernieuwde inzichten. Deze unieke eenheid van structuur is ook niet aangetast door moderne 
nutsvoorzieningen zoals verharde wegen, parkeerplaatsen of telecompalen. Hierdoor wordt 
een idyllische tijdloosheid behouden.  

Irissen in de tennistuin 
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De tuin is door zijn omvang en afwisselende elementen ook een bijzonder leefgebied voor 
hagedissen op het eiland, kamsalamanders in de stapelmuren van de ‘Lage Tuin’, 
dwergvleermuizen, vier soorten spechten, broedende ijsvogels en houtsnippen, de grote 
weerschijnvlinder, zelf uitzaaiende koningsvarens, brede wespen- en grote keverorchideeën 
(die op meerdere plekken elders op het landgoed ook voorkomen).  

 

De Rozentuin 

De tuin wordt iedere donderdag en op zes zondagen in het jaar opengesteld, verspreid over 
voorjaar, zomer en herfst. Van begin april tot eind september vindt iedere zaterdag om 10.30 
uur een rondleiding plaats waarbij iedereen zich kan aansluiten. Groepen kunnen het hele jaar 
door een afspraak maken voor rondleidingen en catering. In de tuin is een kleine tuinploeg 

Fragment uit artikel over De Wiersse in Country Life Magazine, 2015 
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werkzaam onder leiding van Laura Gatacre, bestaand uit de tuinman André Mensink en één 
(soms twee) medewerker(s) en stagiaires – vaak uit het buitenland. Tevens is er een 
vrijwilligersploeg van zo’n 12 vrijwilligers werkzaam in de tuinen.  

 

Groep vrijwilligers werkzaam in de tuinen 

 

6.4. Landbouw & bewoning 

Op de Wiersse heeft nooit ruilverkaveling van buitenaf plaatsgevonden. Het landschap heeft 
daarom zijn historisch fraaie, kleinschalige trekken behouden. De verpachte landbouwgrond  
wordt grotendeels verdeeld onder drie familiebedrijven die ook op het landgoed gevestigd 
zijn, waarvan één een volwaardig melkveebedrijf heeft en de andere twee jongvee houden. 
Alle drie de bedrijven zijn vitaal en voorzien van kundige jonge opvolgers die ook grond van 
buiten het landgoed gebruiken.  

Daarnaast worden het landschapspark en meerdere ecologisch en landschappelijk belangrijke 
percelen landbouwgronden door het landgoed zelf beheerd. De Wiersse houdt voor de 
begrazing ca. 20 stuks vleesvee en bewerkt zelf de verspreide percelen bouwland en agrarisch 
natu. Voor deze landbouwgronden en voor het bos (inclusief hakhout) wordt subsidie 
ontvangen via de regeling Subsidie Natuur & Landschap (SNL).  
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Woonboerderij de Trachter 

Naast de pachters en hun gezinnen wonen verspreid over het landgoed verschillende 
gezinnen in boerderijen die hun agrarische functie hebben verloren. Deze bewoners maken 
onderdeel uit van het landgoed en vormen samen met de op het landgoed wonende 
medewerkers de sociale structuur (zo’n 20 bewoonde erven, incl. het huis en twee 
tuinappartementen). De inwoners van de Wiersse hechten veel waarde aan de sociale cohesie, 
die vanouds hoort bij het landgoed en belangrijk is bij overdracht van kennis en gevoel voor 
het geheel. Bewoners komen bij feestelijke gelegenheden geregeld bij elkaar. De Achterhoekse 
buurtplichten zijn steeds actief uitgevoerd. Op de bewoonde erven op het landgoed zijn de 
circa 150 luiken, zoals vanouds, in de onderscheidende groengrijze kleur met wit profiel 
geschilderd. 

 

Woonboerderij de Nevelkamp 

6.5. Bos & natuur 

Het bos (130 ha, incl. parkbos) van de Wiersse ligt verspreid over het landgoed. Er wordt hout 
geoogst, maar door de versnipperde lage ligging met veel rabatten is de rendabiliteit van 
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grootschalige houtproductie niet te bereiken. Geïntegreerd bosbeheer wordt al lang toegepast, 
waarbij gelijke aandacht wordt gegeven aan landschap, recreatie, ecologie en biodiversiteit, 
continuïteit door natuurlijke verjonging (of beplanting) en het oogsten van hout.  

Het landschap op het gehele landgoed heeft, met gebruikmaking van de topografie van de 
Graafschap en de bestaande begroeiing, zijn huidige structuur en aansluiting met park en tuin 
grotendeels tussen 1920 en 1955 gekregen volgens de plannen van W.E. Gatacre, schoonzoon 
van Victor de Stuers. Het behoud en verdere ontwikkeling van deze structuur met zijn lanen, 
groepen, solitairen, alsmede doorzichten en schermen (om storende elementen zoals drukke 
wegen uit zicht te houden), vraagt veel aandacht en tijd. Even belangrijk in het landschap 
(maar niet in de economie van het landgoed) zijn de kleine, zorgvuldig behouden historische 
bouwsels – bakovens, putten, pompen, latjesschuren en roedebergen – alsmede de 
boomgroepen, solitairen, knotwilgen, heggen en boomgaarden. 

 

Historische bakoven 

Dunning van opgaande bomen en het afzetten van hakhout wordt in een roulatie uitgegeven, 
zodat een grote rijkdom aan soorten en leeftijd blijft bestaan. De hakhoutpercelen leveren het 
brandhout waarmee een houtstookkachel voor de centrale verwarming van het huis 
duurzaam wordt voorzien. Eik, Acacia, Grove Den, Larix en Douglas bestemd  voor 
onderhoud en nieuwbouw op het landgoed, worden op De Wiersse gezaagd en gedroogd. Het 
grootste aaneengesloten bos op de Wiersse is beschermd als een van de weinige ‘A’ locaties in 
het land (een oorspronkelijk bosgebied) en wordt als zodanig beheerd.  
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Wegens de wisselende en gemengde beplanting van verschillende leeftijd, de in roulatie 
afgezette heesters en hakhout, de open plekken tussen de bebossing, de vele waterpartijen en 
het zonder gebruik van kunstmest en spuitmiddelen, vormt de 68 ha beschermde buitenplaats 
(omringd door het totaal 305 ha grote landgoed) een ideale kern als leefgebied voor flora en 
fauna. Bijzonder is ook de rijke inheemse- en stinzeflora. 

Op het landgoed komt een groot aantal planten en paddenstoelen voor die op de rode lijst 
staan. Een enkele paddenstoel wordt zelfs nergens anders in Nederland gevonden. Verder 
komt een groot aantal soorten amfibieën (zoals de ringslang en levendbarende hagedis), 
vlinders en vogels op de Wiersse voor. Inventarisatielijsten van flora en fauna worden 
zorgvuldig bijgehouden. 

6.6. Waterhuishouding 

De Wiersse wordt in het midden doorsneden door de Baakse beek, stromende vanaf het Oost-
Nederlandse plateau  in het oosten richting de rivier de IJssel in het westen. De 
grondwaterstroming volgt dezelfde richting en het  kalkrijke grondwater is door de bedolven 
stuwwal naar de oppervlakte gedrukt (nu slechts op een deel van  de Wiersse en hoofdzakelijk 
’s winters). 

Aan beide oevers van de beek liggen de tuinen, verbonden door drie bruggen. Er liggen nog 
drie (karren)bruggen in het beschermde gebied. Het Landgoed heeft hiernaast bijna 6 km 
watergangen en 18 poelen in beheer. 

Kievitsbloemen langs de Baakse Beek 
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De beek voedt de grote karpervijver en de ronde vijver in de Wilde Tuin via open 
verbindingen, evenals de buiten- en binnengracht via duikers (in geval van de binnengracht 
blijft de duiker gesloten om het slechtere kwaliteit beekwater te weren). De binnengracht 
wordt bij gebrek aan kwel sinds 2012 ’s nachts bijgevuld uit een eigen (kalkhoudende) bron; 
de kroosgroei is echter nog altijd een groot probleem.   

De hoogte en de stroomsterkte van het water in beek, vijvers en buitengracht wordt door de 
Wiersse (in overleg met het Waterschap Rijn en IJssel) nauwkeurig geregeld door middel van 

De Baakse Beek op de Wiersse in de goede periode: in het vroege voorjaar, voor kroosvorming 

Beek in de zomer: vol met ontsierend en stinkend kroos 
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de hoofdstuw in de beek (een oud recht van de Wiersse). De voormalige oude kronkelende 
beekloop (door de Wiersse met Rijks- en Waterschapsubsidie in 1986 weer watervoerend 
gemaakt) wordt in combinatie hiermee geregeld. Verder zijn er twee parallelle - noordflank en 
zuidflank – secundaire slotensystemen. Hiervan zijn de hoofdleidingen, in beheer van het 
Waterschap, alsook de oude beekloop, nu een vispassage, door het Waterschap voorzien van 
lage, stenen cascades in plaats van de houten stuwen. Door het gebruik van de hoofdstuw van 
het landgoed kunnen schommelingen in het waterniveau van de hoofdbeek tot een variatie 
van 30 cm worden beperkt, zelfs gedurende de zomer, alhoewel de beek beneden de 
hoofdstuw en in de oude beekloop in die maanden opdroogt. 

Er blijft groot gebrek aan zowel kwantiteit als kwaliteit van beekwater. Doorstroming vindt 
slechts plaats in de maanden november tot en met mei. In de zomer is het waterniveau bepaald 
door incidentele buien en het (nog niet volledig gescheiden) gezuiverde riool- en hemelwater 
van Ruurlo. Dit te rijke water bevordert de overheersende groei van kroos tot bederf van zowel 
het uitzicht over het water als het aquatisch leven. Kroos en ongewenste waterplanten zou 
door maaien en het goed regelen van stuwen en het openhouden van duikers alleen weg te 
spoelen zijn bij sterke doorstroming, die er nu niet is. 

De aanhoudende droogte in de afgelopen jaren zorgt voor grote uitdagingen. Zie daarover 
uitgebreid ook het rapport “Aanhoudend droog - Inventariserend onderzoek naar de 
gevolgen van droogte op groene rijksmonumenten” van de Erfgoedinspectie, waarvoor de 
Wiersse ook als case study heeft gediend.5  

 

6.7. Openstelling & bescherming als monument  

Sinds 1977 worden de tuinen en het park op open dagen regelmatig opengesteld voor het grote 
publiek. Daarnaast worden er op vaste dagen en op aanvraag rondleidingen door tuin en park 
verzorgd. Tot 2020 zijn er ruim een half miljoen bezoekers geweest. Het landgoed buiten de 
tuinen (incl. een deel van het park) is vanaf 1948 in zijn geheel opengesteld onder de 
Natuurschoonwet (NSW). Hiervan wordt veel gebruik gemaakt door wandelaars en fietsers. 
Aan lokale organisaties wordt specifiek toestemming gegeven om de paden en particuliere 
wegen van het landgoed te gebruiken voor eendaagse wandel-, fiets- en rijtuigevenementen 
(samen bijna 5.000 deelnemers per jaar).  

 

 
5 Rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, “Aanhoudend droog Inventariserend onderzoek naar de gevolgen van droogte op groene 
rijksmonumenten”, 31 augustus 2020, 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/08/31/inspectierapport-aanhoudend-
droog 
Zie tevens de brief van de minister hierover aan de Tweede Kamer: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/08/31/aanbieding-en-
beleidsreactie-inspectierapport-aanhoudend-droog  



 
beleidsplan 2021-2026 

 

42 
 

 

 

Opengesteld landschap op de Wiersse 

 

Sinds 1965 worden het huis en de twee bijgebouwen beschermd door de Monumentenwet. 
Sinds 1999 is de kern van het landgoed als historische buitenplaats (68 hectare groot, inclusief 
16 hectare tuinen) aangewezen en beschermd als rijksmonument. In de beschrijving worden, 
naast de geschiedenis van de buitenplaats met gebouwen, tuin en landschapspark, ook de 46 
individuele Rijksmonumenten (incl. tuinelementen) op het landgoed beschreven. Daarnaast 
zijn 9 boerderijen aangewezen als gemeentelijk monument.  

De Wiersse valt binnen het Gelders Natuurnetwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur), 
het Waardevolle Cultuurlandschap de Graafschap, het Nationaal Landschap ‘Graafschap’ en 
is een belangrijke schakel in de Verbindingszone van de Baakse beek. Het hele landgoed valt 
onder de openstellingsregels van de Natuurschoonwet, inclusief het netwerk van paden en 
(zand)wegen. 

6.8. Stichting, Professionele Organisatie voor het Monumentenbehoud 

Als particulier bewoond landgoed wordt de Wiersse steeds in stand gehouden door een eigen 
aanpak die zich van generatie op generatie subtiel wijzigt en aanpast. Deze aanpak zorgt 
ervoor dat het landgoed, het park, de tuinen en de gebouwen er op een vanzelfsprekende 
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manier bijliggen; een manier die het ondefinieerbare gevoel geeft dat het zo goed is en door 
de eeuwen altijd zo geweest is – hoewel het zich in werkelijkheid haast onzichtbaar blijft 
ontwikkelen.  

 

De Zuivelweg op de Wiersse 

Om het beheer en eigendom in één hand te houden en te beschermen, is het geheel in 2007 
ondergebracht in Landgoed de Wiersse BV. Alle aandelen van deze BV zijn in effectief 
eigendom bij de Stichting Landgoed de Wiersse. Hiermee is voorkomen dat het Landgoed bij 
vererving in delen uit elkaar valt. In het bestuur van de stichting hebben naast afstammelingen 
van Victor de Stuers externe deskundigen op het terrein van grondbeheer en cultuurhistorie 
zitting, zodat hun onafhankelijke expertise wordt betrokken bij het beheer uitgevoerd door de 
directeur of de twee directeuren van de BV. Landgoed de Wiersse BV is inmiddels als één van 
de weinige (26 in totaal) organisaties in Nederland erkend door het ministerie als Professionele 
Organisatie voor het Monumentenbehoud (POM).6 

  

 
6 https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-
rijksmonumenten/professionele-organisaties-voor-monumentenbehoud 



 
beleidsplan 2021-2026 

 

44 
 

7. Bijlage II: Algemene uitgangspunten beheer tuin, park en 
gebouwen 

 

7.1. Doelstelling stichting 
 

Het landgoed is eigendom van Landgoed de Wiersse BV, waarin de (certificaten van) aandelen 
worden gehouden door Stichting Landgoed de Wiersse. Als belangrijkste uitgangspunten 
voor het beleid hebben dan ook de doelstellingen van deze rechtspersonen te gelden. Stichting 
Landgoed de Wiersse heeft als doelstelling (waarvan de kern ook de doelstelling vormt van 
Landgoed de Wiersse BV): 

 

 

Leeuw op het voorplein, met familiewapen van een van de historisch betrokken families 

 

“Art. 2 Doel en middelen 

‘Het voortzetten in het algemeen belang van het historisch ensemble de Wiersse (eerst vermeld 
in twaalfhonderd achtentachtig), een als rijksmonument beschreven en beschermde buitenplaats 
bestaande uit hoofd- en bijgebouwen, alsmede een belangrijke historische tuin- en parkaanleg 
(vijfenveertig onderdelen), waaromheen een onder Natuurschoonwet opengesteld landgoed.  



 
beleidsplan 2021-2026 

 

45 
 

Het karakter van het geheel is steeds ontwikkeld onder beheer van de familie, met continuïteit 
van eigendom (sedert zestienhonderd achtenzeventig), met name door Victor de Stuers (tot 
negentienhonderd zestien), de eerste referendaris voor Kunsten en Wetenschappen en zijn 
vrouw Aurelie van Limburg Stirum; daarna door zijn enigste kind, Alice en haar man, William 
Edward Gatacre; sedert negentienhonderd drieënzestig door Edward Victor Gatacre (enigste 
kleinkind van Victor de Stuers) en zijn vrouw Laura. In deze ontwikkeling wordt niet alleen 
rekening gehouden met de cultuur- en natuurhistorische waarden, maar ook met een bewoond 
en werkend geheel. Binnen het geheel vormt de huisvesting van de inboedel (waaronder de 
verzameling van objecten van geschiedenis en kunst, samen met het familiearchief, beheerd 
respectievelijk door de Stichting Victor de Stuers en Stichting Familiearchief Victor de Stuers) 
een belangrijk element. 

Even belangrijk in het voortzetten van het geheel zijn de beheerders, medewerkers en pachters 
die het behoud en de levende ontwikkeling van het huis, de historische tuin en park, het 
cultuurlandschap en de natuur verzorgen, samen met de zichtbare productiviteit van landbouw, 
bosbouw en jacht. 

Het ensemble van het landgoed bestaat onder andere uit: boerderijen met zowel functionerende 
bedrijfsgebouwen als bakovens en putten; weilanden en akkers; gebouwen (waaronder twee 
rijks- en acht gemeentemonumenten); bossen, heggen, singels, boomgroepen, en lanen; poelen 
en meanderbeken; alsmede de flora en fauna die van de diversiteit profiteren.’ 

De Stichting heeft geen winstoogmerk. De Stichting tracht haar doel te bereiken door in de eerste 
plaats de historische, particuliere bewoning en gebruik voort te zetten. Verder door:  

Het toegang verlenen aan onderdelen van gebouwen, tuin, park en landgoed aan het publiek al 
dan niet tegen vergoeding, waar dit naar de mening van het bestuur verantwoord en wenselijk 
is, op door het bestuur te stellen voorwaarden. 

Mee te werken, in zover het naar het oordeel van het bestuur van de Stichting redelijk en 
praktisch is, met de Stichting Victor de Stuers wat hun doelen betreft, inclusief het openstellen 
en toegankelijk maken van de archieven en de verzameling, ondergebracht in de gebouwen en 
tuinen van het landgoed, ten behoeve van wetenschappelijke onderzoekers en andere 
belangstellenden, alsmede het uitlenen van voorwerpen aan wetenschappelijk voorbereide 
tentoonstellingen indien en voor zover dit ook naar het oordeel van de besturen van de 
laatstgenoemde stichtingen verantwoord is. 

Het afstaan, al dan niet tegen vergoeding, hetzij met, hetzij zonder zakelijk genotsrecht van 
zowel (onderdelen van) het huis met de daarbij behorende gebouwen of gronden op het landgoed 
aan particulieren, die bereid en in staat zijn het landgoed te bewonen op een sobere, waardige 
wijze in de geest van hen die hen voorgingen. Bij het vaststellen van een vergoeding kan 
rekening gehouden worden met de lasten en plichten die de gebruiker op zich moet nemen, 
ingevolge de bepalingen van deze statuten. Bij het afstaan als bedoeld in art. 3 lid c genieten 
afstammelingen van Victor de Stuers en Aurelie van Limburg Stirum (alsmede hun 
echtgenoten) die meewerken aan de doelen van de Stichting de voorkeur. 

Het verhuren van de zich daartoe lenende gedeelten van huis, bouwhuis, tuin en park evenals 
overige panden, landerijen en bos aan particulieren en instellingen op door het bestuur op te 
stellen voorwaarden. 

In geval c. en d., wanneer het bestuur besluit het aan een lid van het bestuur af te staan of te 
verhuren, worden de bedingen vastgesteld buiten de aanwezigheid van het betreffende lid. “ 
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7.2. ERM, National Trust & Getty Institute 
 

Bij het onderhoud van tuin en park vormen Uitvoeringsrichtlijnen (‘URL’) van de Stichting 
Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg een belangrijk uitgangspunt, met name de 
richtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken (URL  6010).7 De exacte uitvoering wordt 
altijd afgewogen en aangepast aan het specifieke karakter van de plaats, waarover hieronder 
meer. Ook bij het onderhoud van gebouwen vormen deze richtlijnen, naast de adviezen van 
de monumentenwacht, een belangrijke maatstaf.8 Voor de verzorging van interieur vormen 
de Manual of Good Housekeeping van de National Trust,9  en de aanbevelingen en publicaties 
van het Getty Conservation Institute de belangrijkste richtsnoeren.10 Bij alle grote restauraties 
en onderhoud is cultuurhistorisch onderzoek het beginpunt.  

 

 
7.3.   Voortzetting uit het verleden  

De Wiersse is een eclectisch, maar samengaand geheel, als één kunstwerk gestructureerd, 
gebruik makend van het Achterhoekse landschap en van elementen uit de 17de, 18de, 19de en 
20ste eeuw. De ontwikkeling en de instandhouding van tuin en park volgt sedert 1912 de 
plannen en het beleid van Alice de Stuers en W.E. Gatacre en, sedert 1963, van E.V. Gatacre en 

 
7 Zie https://www.groenerfgoedzorg.nl/.  
8 Zie voor alle richtlijnen: https://www.stichtingerm.nl/index 
9 The National Trust, Manual of Good Housekeeping, Pavilion Books 2011 
10 Het Getty Conservation Institute doet onderzoek naar en publiceert regelmatig  over het 
conserveren van visuele kunst, zie voor de publicaties 
https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/index.html 
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Laura Gatacre. In 2018 hebben Mary Gatacre en Aart Jonkers het dagelijks beheer 
overgenomen en zij zetten het beheer voort vanuit de principes van hun voorgangers.  

 

7.4. Inspiratie 

De Wilde Tuin, zoals gevormd in 1920 door W.E. Gatacre uit de oude Gronden van Vermaak, 
is geïnspireerd door de schilderijen van Watteau, zowel als het landschap van Curraghmore. 
Deze gebruiken intieme, romantisch begroeide doorzichten, gericht op (of langs) een 
eenvoudige begroeide fontein of een enkel beeld of een vaas. Zij zijn begin 18e eeuw 
geschilderd, de tijd waarin het huis ook zijn huidige vorm heeft gekregen. 

7.5. Ongestoorde idylle  

Wel wordt, zoals in de 18de eeuw, de illusie van een idyllische tijdloosheid nagespeeld. Zelfs 
fietsen11, verharde wegen12 en bedrijfsgebouwen13 worden uit het zicht geweerd. 

7.6. Randen bij verkeerswegen  

 
11 De Berg is opgebouwd om fietsers op het Boterfabriekweggetje uit het zicht vanaf de Lage Tuin te 
houden. Toch is in deze vista, als uitzondering, een klein houten schuurtje, traditioneel van vorm en 
materiaal, zichtbaar in de verte. 
12 De kinderkopweg van het weggetje door het eerste weiland van het Westelijke uitzicht in het 
landschapspark wordt aan het oog onttrokken door aan de tuinkant de berm 30 cm te verhogen. 
13 Een algemene regel over het hele landschapspark en zelfs over het hele landgoed toegepast, is dat er 
niet meer dan (een deel van) één erf tegelijk in het zicht mag voorkomen (en zelfs dan worden waslijnen 
uit het zicht gehouden!), alhoewel hoe verder uit de kern, hoe meer mag de werking van land- en 
bosbouw evident zijn. Met de steeds grotere omvang van ligboxstallen wordt additionele beplanting 
nodig – niet in de vorm van een ‘scherm’ (wat eerder aandacht trekt) maar in successievelijke lagen om 
het zicht er op te onderbreken. 

Kaart van de Wiersse getekend door Victor de Stuers 
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Wegens de relatief kleine omvang van de buitenplaats is het behouden en versterken van de 
dichtheid van de beplanting essentieel. Waar het bos slechts een dunne rand tussen het 
landschapspark en het gemotoriseerd verkeer vormt14, is het voortdurend nodig bij te planten.  

7.7. Heesters / rododendrons  

Ieder klein verschil in hoogte wordt benadrukt; groepen heesters: rhododendrons, taxus, 
hulst, buxus en laag afgezette beuken worden, soms in combinatie met kunstmatige heuveltjes, 
gebruikt om het volgende deel van de tuin en het Landschapspark als verrassing te behouden. 
Deze groepen moeten steeds bijtijds en pleksgewijs afgezet en hernieuwd worden om hun 
effect te behouden. De oude beplanting van de opgaande bomen bestaan grotendeels uit 
beplantingen van 1840, 1912, 1925, 1938 en 1949. Leegtes uit de beplantingen van 1840 en 1912 
worden bijtijds door jonge beplanting vervangen.  

7.8. Lanen  

De Buiten oprijlaan is als geheel hernieuwd. De overige lanen (dwars op de hoofdas, zoals de 
Wiersserallee, of diagonaal – een overblijfsel van een 18e eeuws sterrebos) worden met enkele 
bomen (of in delen) ingeboet; dit betekent echter dat er beuk wordt geplant waar er teveel 
schaduw voor eik is.  

7.9. Bomen hernieuwen15  

Nieuwe beplanting: solitairen en groepen alsmede in Bosverband, dienen (na 40 jaar groei en 
meerdere dunningen) de plaats van verouderde voorgangers in de alles omvattende structuur 
op te kunnen vangen.  

De groepen, die de dubbele Binnen oprijlaan in 1840 vervingen, worden als groepen 
voortgezet: het spel van licht en schaduw op de oprit en het aansluiten van deze groepen met 
de groepen door het Park blijft de voorkeur hebben. Binnen de tuin worden bomen die door 
hun ouderdom beginnen te kwijnen, voorzichtig vervangen, zonder schade aan gebouwen of 
andere beplanting te veroorzaken. 

7.10. Hagen hernieuwen 

Het gevaar dat een heel element tegelijk door ouderdom overvallen zou worden, geldt ook 
voor de hagen (buxus uit 1912, taxus en beuk grotendeels uit 1921). De oostelijke helft van de 
buxus in de Rozentuin is in 2004 met succes verjongd. Het westelijke deel houdt het misschien 
nog vol, indien de maatregelen nu tegen de buxusziekte genomen effectief blijken. De 
onvermijdelijke langzame verdikking (en verhoging) van taxus- en beukenhagen zal op den 
duur aangepakt moeten worden. Bij de keus van beplanting gaan wij vaak uit van wat er is 
geweest; maar altijd in verhouding met andere begroeiing en met inpassing in het 
Achterhoekse landschap – een iets geaccentueerd terrein doorkruist met langzaam stromend 
water. 

7.11. Beplantingskeus 

 
14 Met name aan de zuidgrens de N319 (provinciaal), aan de westgrens de Schoneveldsdijk en in het 
noorduitzicht Wiersserbroekweg (beide laatste gemeentelijk). 
15 Binnen de tuin en naast gebouwen vraagt het vellen van grote bomen speciale maatregelen om schade 
te vermijden. 
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Verschillen in hoogtes en grondsoort wijzen de boomsoort aan: zoete kastanje op de hoogtes, 
walnoot op de rijke grond, robinia en pinus op zand, wilg en els in de laagtes, beuk waar men 
op den duur onderdoor wil kunnen kijken. Eik kan bijna overal, alhoewel eik de laatste jaren 
vaak door het kaalvreten van rupsen en schommelingen in grondwaterniveau verzwakt. Een 
overheersend principe voor de aanleg, toegepast sedert 1920 (ook te zien bij een van de 
bronnen voor W.E. Gatacre’s inspiratie, Curraghmore in County Waterford, Zuidoost Ierland), 
vloeit voort uit de noodzaak om door dichte beplanting bescherming te bieden tegen kou en 
wind vanuit het noorden en oosten. Dit wordt gerealiseerd door gebruik van bomen zoals 
pinus, douglas en tsuga. De zuid- en westkant wordt opengelaten voor de zon en de warmte.  

7.12. Vista’s 

De vele vista’s dienen steeds voldoende opengehouden te worden voor het doorzicht, zonder 
verlies aan intimiteit.16 Zichtassen in het park dienen eveneens ervaren te worden vanaf de 
NSW wandelpaden en wegen die het Landschapspark doorkruisen. Geometrische regelmaat 
wordt bewust, en volgens de principes van W.E. Gatacre, vermeden: zelfs de parterre van de 
Rozentuin staat niet in de as van het huis,17 de Lage Tuin hut staat ver uit de middenlijn. De 
vista zuidwaarts vanaf het Bos over beek en Karpervijver gaat tussen de berken van de 
Ezelswei richting een houten barokken hek, en dan, middels een geringe afwijking naar rechts. 
Hierdoor wordt niet prijsgegeven wat er volgt: de taxuslaan, een tweede dubbel hek en, onder 
twee lindes door, het keukenraampje van de voormalige boerderij De Berenpas (nu voor 
tuinliefhebbers als comfortabel appartement beschikbaar).  

7.13. Mijden van het pompeuze  

Naast terughoudend te zijn met de toepassing van strenge geometrische regelmaat, vermijdt 
W.E. Gatacre alles wat pompeus lijkt. De Wiersse, alhoewel eerst in 1288 vermeld en sedert 
1678 door de familie beheerd (vanaf 2007 in een stichting, waarbij familieleden nauw 
betrokken zijn), blijft een relatief eenvoudig omgracht huis met weinig pretenties. In de tuin 
zijn er wel hutten, maar geen tempels. De fonteinen hebben slechts één eenvoudige spuit 
(alhoewel in één geval meer dan zes meter hoog). De beelden zijn van een enkele figuur (geen 
sportende groepen), er is er zelfs één op hout, volgens 18e eeuws voorbeeld, in het plat 
geschilderd. De taxuspauwen, door Alice de Stuers in 1913 in Boskoop gekocht, zijn door W.E. 
Gatacre in 1920 omgevormd tot minder vorstelijke vormen. Een parterre, aangelegd in 1921 
als een klassieke weerspiegeling van de meest imposante (noord) gevel van het huis, is na 
slechts zeven jaar in een archeologisch overblijfsel veranderd. 

 
16 Met het groter worden van bomen zal het openen van andere vista’s soms mogelijk zijn. In het noord 
uitzicht (over bouw- en weiland) zijn de openingen successievelijk in een rhododendronrand, een singel 
en een rij knotwilgen, tot de bosrand in de verte 
17 De parterre van de Rozentuin kon door de bocht wegens zijn onregelmatige ligging en door de 
informaliteit van de er omheen liggende haag, die ontbreekt aan de kant van de binnengracht en de 
beek. 
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W.E. Gatacre 

 

7.14. Lage tuin  

De benadering van de beplanting van de Lage Tuin is helder aangegeven in Alice de Stuers’ 
artikel in ‘Floralia’ van september 1924. Het geeft ook veel van de richtlijnen voor het 
benaderen van alle beplantingen in tuin en park aan.18 

‘Niet te veel soorten! Niet te veel kleuren! Te veel bijzondere variëteiten! Maar forsche 
groepen, mooie eenvoudige kleurschakeeringen, dezelfde kleuren zich herhalend in niet te stijve 
regelmaat langs de heele border en vooral aanhoudende bloei!’  

Het beheerbeleid van Alice de Stuers en W.E. Gatacre (grotendeels gevormd in de jaren 1920-
1928) blijft in de geest (en vaak in de details) bepalend, ook als iedere generatie zijn eigen 
interpretatie aan de principes zal geven.  

 

 
18 In het artikel is de invloed van W.E. Gatacre, sedert 1918 bezig met de structuur van het geheel, goed 
te zien; ook wat betreft padbreedtes (genoeg om met gemak met twee mensen naast elkaar te kunnen 
lopen) en gazons die naar Engels voorbeeld verzorgd dienen te worden. 
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De Lage Tuin op de Wiersse 

 

 

7.15. Cyclus van hernieuwing  

De cyclus van hernieuwing, varieert van 120 jaar voor opgaande eiken, 20 jaar voor heesters 
(in sommige gevallen door afzetting te verlengen), tot slechts één seizoen voor sommige 
borderplanten en bollen. Terwijl enkele oude soorten onverkrijgbaar worden19 of minder 
resistent blijken, zorgt het zoeken naar andere variëteiten, die goed in te passen zijn, dat de 
tuin levendig blijft. Het behoud en de voortzetting van de tuin is de zwaarste taak op de 
Wiersse – zowel in de kosten als in steeds terugkomende termijnen variërend van dagelijks 
tot eenmaal in een eeuw. Men werkt grotendeels met levend materiaal waarmee gebruik 
moet worden gemaakt van nieuwe inzichten en van veranderend klimaat. Dit alles gebeurt 
onder de kritische ogen van internationale experts en een steeds beter geïnformeerd en 
structuren plantbewust publiek.20 

  

 
19 Enkele rozensoorten, niet meer in de handel, zoals Laurent Carle (op De Wiersse sedert 1912 gebruikt), 
worden steeds speciaal voor De Wiersse geoculeerd. 
20 Meer dan 480.000 bezoekers hebben de twee kilometer lange route door de tuin ervaren sedert 1975. 
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8. Bijlage III: Onderhoudsschema tuin, gebouwen en 
landschapspark 

 

Voor het onderhoud van alle onderdelen van het ensemble wordt volgend schema in principe 
gehanteerd. De exacte tijd van uitvoering zal variëren aan de hand van meerdere factoren, 
zoals het weer, beschikbaarheid medewerkers, stagiaires en vrijwilligers, financiën en 
subsidiemogelijkheden. Tevens dient de exacte staat van onderhoud steeds in het veld 
vastgesteld te worden en worden prioriteiten op basis hiervan aangepast, eventueel in 
afwijking op onderstaand schema. 

 

8.1. Exterieur Rijksmonumentale gebouwen 
 

Onder deze categorie vallen het grote huis, het bouwhuis, de boerderij achter het bouwhuis 
en boerderij de Nevelkamp. 

Maandelijks: eigen medewerkers controleren ten minste maandelijks de exterieurs van de 
gebouwen, inclusief goten, platte daken en afvoeren. Kleine gebreken worden doorlopend 
verholpen.  

Jaarlijks: Monumentenwachtrapport en jaarlijkse werkzaamheden op basis van dit rapport.  

Cyclus van 3 jaar: controle bliksemafleiders 

Cyclus van 6 jaar: schilderen buiten- en binnenkant ramen (voor Grote Huis en Bouwhuis één 
gevel per jaar, boerderij achter bouwhuis twee gevels per keer, Nevelkamp alle gevels tegelijk). 

Cyclus van 10 jaar: herzien bliksemafleiders & veiligheidsmaatregelen. 

Cyclus van 25 jaar: herstel pannen- en platte daken, goten, regenafvoer, latwerk aan muur, 
herstel kozijnen, ramen, ijzerrails, gracht & bordes en buitendeuren, herstelvoegwerk bij 
gracht en maaiveld, herstel bakovens en put Nevelkamp. 

Cyclus van 50 jaar: herstel voegwerk. 

Cyclus van 200 jaar: structureel herstel: herbouw oostgevel Grote Huis, en eventueel 
fundering, ingeval de scheuren toenemen. 
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8.2. Interieurs Grote huis & Bouwhuis  

Onder deze categorie valt het interieur van het grote huis en bouwhuis, exclusief de objecten 
(zie daarvoor onder ‘decor interieur’).  

Wekelijks: tweemaal controle door eigen medewerkers van de volledige interieurs van de 
gebouwen op lekkages en andere gebreken. 

Jaarlijks: Monumentenwachtrapport en jaarlijkse werkzaamheden op basis van dit rapport; 
brandoefening 

Cyclus van 2 jaar: externe controle blusapparaten; vegen schoorstenen 

Cyclus van 5 jaar: Externe controle elektra 

Cyclus van 10 jaar: brand- en inbraakalarmsystemen vernieuwen. 

Cyclus van 25 jaar: ornamentele plinten en lambriseringen beschildering inclusief ‘marmer’ 
hernieuwen; gordijnen en kappen (o.a. salon, bibliotheek, muziekkamer). 

Eenmalig (en periodiek onderhoud erna): U.V.-wering voor ramen, isolatievoorzieningen tegen 
temperatuurschommelingen door dubbele beglazing, voorzetramen of andere middelen. 
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8.3. Gebouwde, Rijksmonumentale tuinelementen  
 

Hieronder vallen alle apart als Rijksmonument aangewezen gebouwde tuinelementen, zoals 
bruggen, beelden, sokkels, hekken en tuinmeubels. Ook de Rijksmonumentale grafkelders op 
de begraafplaats in Vorden vallen hieronder. 

Jaarlijks: Controle door eigen medewerkers, verhelpen kleine gebreken.  

Cyclus van 6 jaar: Monumentenwachtrapport eens per zes jaar en werkzaamheden op basis 
hiervan, voorts schilderen of milieuvriendelijk teren hekken, bruggen (incl. ophaalbrug), 
tuinmeubels, herstel pergola. 

Cyclus van 10 jaar: (deel)herstel rieten daken. 

Cyclus van 25 jaar: herstel stapelmuur Lage tuin, tegel-, steen- of natuursteenpaden, 
hernieuwen riet Lage tuin hut; groot onderhoud/hernieuwen hekken, bruggen, tuinmeubels, 
hutten, schuttingen. 

Cyclus van 50 jaar: herstel sokkels en funderingen, conserveren beelden. 
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8.4. Tuin & Park (groen)  
 

Onder deze categorie valt al het groen in de Rijksmonumentale tuinen en het park, maar ook 
de niet (apart) als Rijksmonument aangewezen elementen zoals afrastering, enkele niet 
Rijksmonumentale tuinbanken, enzovoorts.  

Wekelijks: volledige controle tuinen (inclusief veiligheid) door hoofd tuinen en inventarisatie 
wekelijkse werkzaamheden en prioriteiten op korte, midden- en lange termijn. 

Jaarlijks: inspectie door externe specialist, planten scheuren en vernieuwen in de borders, 
bermen van lanen en bij solitairen en groepen maaien en afvoeren, gazons behandelen door 
o.a. verticuteren. 

Cyclus van 3 jaar: heemplanten, bollen, verwilderde planten en clematis hernieuwen of 
inpassen; VTA (Visual Tree Assessment) op veiligheid, uitvoerende maatregelen 
boomveiligheid.   

Cyclus van 6 jaar: jonge bomen en heesters snoeien; vormsnoei doorzichten en lanen, 
schilderen tuinmeubels, verwijderen overtollige waterplanten, schonen en afvoeren sloten. 

Cyclus van 15 jaar: uitkleden kwijnende bomen op kwetsbare plaatsen en inboeten; 
Rhododendrons afzetten, gazons herstellen, hernieuwen parkrozen en kortlevende heesters 
en klimplanten, herstel zand- en grint paden, herstellen gras- en moskanten, hernieuwen 
afrastering (vee, wild, enz), grondmonsters nemen en beoordelen. 

Cyclus van 25 jaar: Herstel stuw en bruggen, groot onderhoud Boterfabriekweg; groot 
onderhoud Nijhof erf; groot onderhoud hekken, tuinmeubels, fonteinen; 
sproeiwaterleidingsysteem herstellen of hernieuwen; beschoeiingen, bestrating (incl. tegel- en 
stenen paden) en waterafvoer herstellen of hernieuwen;uitbaggeren grachten en poelen; 
hernieuwen langlevende heesters en fruitbomen; brede hagen terugzetten. 
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Eenmalig (en periodiek onderhoud erna): in geval van ziekte in onder andere heggen: inboeten 
of herplanten, desnoods met alternatieve species. 

 

 

 

 

8.5. Niet-Rijksmonumentale gebouwen en bijgebouwen 
 

Deze categorie omvat de gebouwen die niet als Rijksmonument zijn aangewezen. Hiervan zijn 
er een aantal aangewezen als gemeentelijk monument. Tevens ‘on-economische’ gebouwen en 
elementen van historisch of landschappelijk belang op alle erven vallen hieronder, zoals 
bakovens, latjesschuren, luiken in landgoed kleuren, roedebergen, kippenhokken, putten, enz. 

 Jaarlijks: controle door eigen medewerkers en herstel kleine gebreken. 
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Cyclus van 6 jaar: schilderbeurt (inclusief luiken). 

Cyclus van 10 jaar: deelherstel rieten daken van roedebergen. 

Cyclus van 25 jaar: herstel bakovens, latjesschuren, roedebergen, enz.; hernieuwen rieten 
daken; herstel pannen- en platte daken; herstel goten, regenafvoer, luiken, kozijnen, ramen en 
deuren. 

Cyclus van 50 jaar: herstel voegwerk. 

Cyclus van 200 jaar: structureel herstel. 

 

 

8.6. Wegen en bomen buiten tuin & park, excl. Bos 

Deze categorie omvat alle bomen buiten tuin en park die niet in het bos staan. Dit omvat de 
lanen, groepen bomen, solitaire bomen en oude boomgaarden. 

Wekelijks: controle door eigen medewerkers, herstellen kleine gebreken. 

Jaarlijks: bermen en ruig gras maaien en afvoeren, afrasteringen herstellen, boomgaarden 
snoeien. 

Cyclus van 6 jaar: jonge bomen snoeien, knotbomen afzetten. 

Cyclus van 10 jaar: snoeien voor vorm en veiligheid; kwijnende bomen verwijderen en 
inboeten; afrastering hernieuwen. 

Cyclus van 15 jaar: zand- en grintwegen herstellen. 

Cyclus van 25 jaar: stenen wegen herstellen. 
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8.7. Bruggen, stuwen en duikers buiten tuin & park  

Jaarlijks: controle eigen medewerkers en kleine gebreken verhelpen. 

Cyclus van 6 jaar: schilderen of milieuvriendelijk teren. 

Cyclus van 15 jaar: herstellen. 

 

 

 

8.8. Sloten, poelen en beek buiten de tuin 

Deze categorie omvat alle waterpartijen buiten de tuin, behalve de waterpartijen die door het 
Waterschap worden onderhouden.  

Jaarlijks: controle door eigen medewerkers. 

Cyclus van 3 jaar: schonen en afvoeren. 

Cyclus van 15 jaar: uitdiepen (waar stilstaand water ongewenst is); rabatten tot hoofdsloten 
doorsteken om infiltratie te bevorderen. 

Cyclus van 25 jaar: uitbaggeren poelen. 
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8.9. Bos & singels 

Jaarlijks: controle door eigen medewerkers en waar nodig inboeten. 

Cyclus van 2 jaar: open plekken bos maaien en afvoeren. 

Cyclus van 6 jaar: opgaande bomen dunnen. 

Cyclus van 10 jaar: A-locatie bos: ruimen ongewenste begroeiing,  bijplanten en/of 
bevorderen natuurlijke verjonging. 

Cyclus van 15 jaar: hakhout afzetten en inboeten. 

 

 

8.10. Voorzieningen tuinopening 
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Jaarlijks: tenminste vier nieuwsbrieven aan pers en publiek per jaar; nieuwe foto’s voor 
publiciteit (laten) maken, nieuwe flyer ontwerpen (Nederlands & Duits). 

Cyclus van 6 jaar: herschilderen tentoonstellingsruimte (oude garage), twee w.c.’s en 
garderobe, inclusief vloer; website helemaal vernieuwen. 

Cyclus van 10 jaar: tentoonstellingsverlichting en ophangsysteem hernieuwen, alsmede vaste 
tentoonstelling van geschiedenis van de tuin bijwerken (illustraties, inlijstingen, opschriften, 
enz.).  

Cyclus van 15 jaar: nieuw ontwerpen en geschreven boekje(s) voor bezoekers (incl. Duitse en 
Engelse versies); herzien plantenlijsten en plantetiketten, afvalbakken; afdaken en 
voorzieningen voor verkoop entreekaarten en overige verkoop vernieuwen. 

 

 

8.11. Decor interieur 

Wekelijks: objecten stofvrij en – waar nodig – deskundig schoonmaken, archief bijwerken. 

Jaarlijks: systematische controle op houtworm en behandeling van houtworm; controle leer 
en hout op verdroging  behandelen; ophanging schilderijen enz. controleren en hernieuwen; 
uurwerken schoonmaken. 

Cyclus van 25 jaar: groot onderhoud wandtapijten, kussens en stoelbekleding; Grote zaal 
conserveren; kroonluchters en appliques Huis en Zaal schoonmaken en herstellen. 

Cyclus van 50 jaar: groot onderhoud goudleer Grote Zaal en eerste kamer boven in Bouwhuis; 
grot onderhoud wandbespanning voorhal (± 1720) en eetkamer (1822). 

Cyclus van 75 jaar: schilderijen opnieuw vernissen & conserveren in zover nodig.   
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