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Bezoek landgoed de Wiersse tijdens Dag van het Kasteel 2018

Een tuin met een
familieverhaal

De Dag van het Kasteel biedt een voortreffelijke kans om de fraaie tuinen van landgoed de
Wiersse te aanschouwen. Deze tuinen zijn een beperkt aantal dagen per jaar opengesteld
voor publiek. Op de Dag van het Kasteel (tweede pinksterdag, 21 mei) bent u van harte
welkom om te komen genieten van de voorjaarsbloei. Naast een schat aan flora en fauna,
herbergen de tuinen een boeiend familieverhaal.
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L

andgoed de Wiersse ligt in Gelderland in de Achterhoek. Het
landgoed is 300 hectare groot en wordt omringd door de plaatsjes Lochem, Ruurlo en Vorden. Bezoekers genieten van de rust
van dit prachtige landgoed en haar goed onderhouden tuin- en parkaanleg. Ontdek de weelderige Lage Tuin, de schilderachtige Wilde Tuin, de
geurige Rozentuin en nog veel meer.
Dat de tuinen van de Wiersse er tegenwoordig zo mooi bij liggen is
echter geen vanzelfsprekendheid. In de tweede helft van de negentiende
eeuw raakten het huis en de tuinen van de Wiersse langzaam in verval.

Een halt tegen verval

Victor de Stuers (1843-1916) besluit het landgoed te redden en het
huis te restaureren. Deze eigenzinnige heer trouwde in 1893 met een

dochter van het huis: Aurelia van Limburg Stirum (1853-1906). Victor de
Stuers was een ondernemende persoonlijkheid die ook de bouw van het
Rijksmuseum in Amsterdam achter zijn naam heeft staan. Hij was tevens
een van de eerste personen van Nederland die zich bezighield met
monumentenzorg.

Nieuw tuinontwerp

Ook het park en de tuinen ondergaan veranderingen. Victor laat het
ontwerp van de tuinen over aan zijn zeventienjarige dochter en enig kind
Alice de Stuers (1895-1988). Zij ontwierp in 1911 de rozenparterre die de
negentiende-eeuwse eenvoudige moes- en bloementuin verving. Ook de
Lage Tuin werd aangelegd naar een ontwerp van haar hand. Zij liet zich
inspireren door de destijds populaire Engels-Italiaanse stijl.

Kom naar de Dag van het Kasteel!

Op tweede pinksterdag (21 mei 2018) organiseert de Nederlandse
Kastelenstichting voor de elfde keer de Dag van het Kasteel. U kunt
die dag meer dan honderd kastelen en buitenplaatsen bezoeken,
waaronder ook veel kastelen en buitenplaatsen die doorgaans niet
toegankelijk zijn voor publiek. Achter de dikke kasteelmuren gaat
bovendien een schat aan verhalen schuil. Daarom is het jaarthema
Verborgen Verhalen Verteld. Bekijk alle deelnemende kastelen en
buitenplaatsen en hun activiteiten op www.dagvanhetkasteel.nl.

Architect van het geheel

Alice de Stuers trouwt in 1926 met de Engels-Ierse W.E. Gatacre (18781959). Ook hij zet zich met passie in om het landgoed, het park en
de tuinen verder tot bloei te laten komen. Hij werkt tussen 1918 en
1958 aan een allesomvattende structuur van het landschapspark en
de tuinen. Zo wist W.E. Gatacre een boeiende tuin te creëren waar de
bezoeker tijdens een wandeling allerlei verrassingen op zijn pad tegen
kan komen.

Familietuin

Anno nu is de verdere ontwikkeling en het onderhoud van de tuinen
van de Wiersse nog altijd in handen van de familie Gatacre. De nieuwe
generatie bezit nog steeds dezelfde hartstocht om deze parel van
Gelderland in stand te houden. Zo blijft de tuin die door Koos de Wilt
in het Algemeen Dagblad (2003) omschreven werd als de mooiste tuin
van Nederland, bovenal een echte familietuin. Immers nog nooit is er
gebruikgemaakt van de diensten van een ontwerper buiten de familie.
Het resultaat van al deze inspanningen kunt u tijdens de Dag van het
Kasteel met eigen ogen bewonderen. Dompel u tijdens een bezoek
onder in de pracht van landgoed de Wiersse.
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