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VUURWERK
IN DE
TUIN
ARCADIË, DE DROOM
VAN WIECHER HUISMAN

Arcadië is een naam die
verwachtingen schept. In de
klassieke oudheid een utopisch
en ideaal landschap, een plek
vol bomen en bloemen, vogels
en vlinders, waar het altijd zomer
is. Dat laatste is in Arboretum
Arcadië gelukkig niet waar. Want
juist de wisseling van de seizoenen
maakt dat deze collectietuin in
Drenthe steeds weer een andere
gedaante aanneemt.
TEKST & FOTOGRAFIE CORA WESTERINK

NOORDERLAND 57

1	De zwerfkei markeert de ingang
van de collectietuin
2 Wiecher Huisman
3 Lindera erythrocarpa
4	Atelier annex ontvangstruimte
5 Euonymus alatus 'Compactus'

V

anaf de oude weg tussen Gasselte en Gieten
is het bord duidelijk zichtbaar en een onverhard laantje brengt je bij de ingang van een
bijzondere collectietuin. Wat direct opvalt
is een enorme zwerfkei waarin een aantal
Chinese karakters uitgebeiteld is. De betekenis daarvan zag ik al op internet: De gedachte heeft zich
gemanifesteerd.
Na vele tuinen en arboreta voor anderen ontworpen te
hebben, vormde zich een beeld in het hoofd van ontwerper Wiecher Huisman (64) hoe zijn eigen ideale tuin
eruit moest zien. Die gedachte heeft hij in 2007 werkelijkheid laten worden. In het Drentse dorp Gasselte realiseerde Wiecher op een halve hectare zijn eigen droomtuin, waar hij nog dagelijks aan schaaft. De gedachte
manifesteerde zich en hoe!

Indrukwekkende voorraad
Wiecher Huisman komt breed lachend uit zijn atelier
annex ontvangstruimte. ‘Ja, dit gebouw staat er nog niet
zo lang. De toegangspoort ben ik nog aan het afwerken.
De pilaren krijgen een dakje en daarna kunnen de hekken er in gehangen worden. Dan heb ik een vorstelijke
entree!’
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Mijn gastheer haalt koffie en ik strijk vast neer op het
terras op deze warme najaarsdag. Rond deze plek staat
veel “voorraad”. Waar je ook kijkt grote containers en
kuipen met bijzondere bomen en struiken, waarvan veel
al in herfsttooi. Klaar om in een nieuw tuinontwerp
ingezet te worden of voor de verkoop aan iemand die
zelf zijn tuin aanlegt of vernieuwt. Maar er staan ook
nieuwe aanwinsten voor zijn eigen collectie. Een rododendron met viltige bladeren, net of ze berijpt zijn.
Daarnaast een Euonymus cornutus, een smalbladige
kardinaalsmuts, zelf meegebracht uit China. Een grootbladige keizereik uit Yunna, China: Quercus dentata var.
yunnanensis, waar ik zelf gelijk weg van ben. En wel
eens van een berg-hemlock en een smalblijvende mammoetboom gehoord?

Iets met bomen
Wiecher zet koffie neer en vertelt: ‘Het begon allemaal
tijdens mijn middelbare schooltijd in Ter Apel. Ik was
vaak te vinden in het bos rond het middeleeuwse klooster. Daar staat een oude beuk, met 12 samengegroeide
stammen. En zittend, omhoog kijkend in die gigantische
kroon, wist ik het. Ik kon mijn vader vertellen dat ik iets
met bomen wilde gaan doen en mijn vader op zijn beurt
was allang blij dat ik wist wat ik met mijn leven wilde.’
De basiskennis deed hij op aan de Rijks Middelbare
Tuinbouwschool te Boskoop; er zouden nog vele cursussen en studies volgen. Hij onderhield langdurige contacten met gepassioneerde leermeesters, actief in de dendrologie, en heeft inmiddels een bibliotheek waar je u
tegen zegt. Over bomen en het ontwerpen van tuinen
raak je nooit uitgeleerd. Wiecher heeft grote projecten
op zijn naam staan, zoals de renovatie van Pinetum >
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Kopje

Zelf een herfstborder van bomen en
heesters samenstellen? Dit zijn de
adviezen van Wiecher:
‘Plant geen contrasterende kleuren
naast elkaar, maar laat de kleuren harmonieus matchen. Dan versterken ze
elkaar in plaats van dat ze om individuele aandacht schreeuwen. Houd
rekening met het tijdstip van verkleuren; de een is nu eenmaal vroeger dan
de andere. Combineer met wintergroene planten, herfstbloeiers zoals
herfstanemonen en planten en/of
struiken met kleurrijke vruchten of
bessen. Bijkomend voordeel: tot laat in
het jaar kun je genieten van vogels en
insecten. Optimale biodiversiteit!’
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Kleur verzekerd

Onderstaand de lievelingen van
Wiecher Huisman. Deze struiken en
bomen zijn goed winterhard en makkelijk verkrijgbaar. Voor jaarlijks vuurwerk in de tuin!
BETULA lenta, boom
De suikerberk bloeit prachtig met geelgroene katjes en verkleurt botergeel.
De etherische olie van deze boom is
heilzaam bij reuma, artritis en spierpijn.
ENKIANTHUS campanulatus, heester
2 m hoog
Het pronkklokje bloeit met duizenden
kleine klokjes en heeft een schitterende rode herfstkleur.
Euonymussoorten zoals:
EUONYMUS alatus, struikvorm/kleine
boom
Deze kardinaalsmuts verkleurt diep
rood en is in kale vorm bijzonder door
de kurklijsten op de takken.
EUONYMUS planipes, struik of kleine
boom (op stam)
Siberische kardinaalsmuts met vele
rode vruchtjes met feloranje zaad.
Bladverkleuring van beige tot vlammend rood.
HAMAMELIS vernalis, struik 4 – 6 m
hoog
Deze toverhazelaar bloeit vroeg op het
kale hout en heeft een diep oranje
herfstkleur.
LINDERA soorten, struik 2,5 m hoog
De bloemetjes van de koortsstruik zijn
groenig en brengen rode besjes voort.
Het aromatische blad verkleurt in vele
tinten oranje. Bijvoorbeeld: Lindera
erythrocarpa, Lindera angustifolia, Lindera reflexa
PARROTIA persica ‘Bella’, boom
Perzisch ijzerhout, meerkleurig blad,
verkleurt diep rood tot purper.

'Steeds weer heb ik me
verwonderd over de
magie in zo’n landschap'
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De Belten in Vorden; hij ontwierp Engelse tuinen in
Diepenheim en Elim, sortimentstuinen in Nienburg,
Westerstede en Zwitserland. Vaak tuinen van meerdere
hectares groot.

Feng Shui plus nuchterheid
Het meest bepalend voor de huidige inzichten en
ontwerpen zijn de botanische reizen geweest die hij
heeft gemaakt. Daarbij zoekt hij het vooral in de berglandschappen vol contrasten in beplanting qua kleur,
groeivorm en biodiversiteit. Vooral de stilte die het
landschap uitstraalt raakt hem dan diep. Hij dwaalde
in de Zwitserse en Franse Alpen, de Griekse Balkan, de
Pyreneeën, de Chileense Andes, de Schotse Hooglanden, de Chinese uitlopers van de Himalaya en het
Kirgizische Tien Shan gebergte. Hij zwierf door de

Droomtuin
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6	Pennisetum al.
'Hameln'
7	
Cercidiphyllum
japonica 'Pendulum';
Katsuraboom
8	
Euonymus carnosus
'Red Wine'

wouden van centraal Frankrijk, Patagonië, de zuidelijke
Balkan en Yunnan in China en het vormde hem als ontwerper.
‘Steeds weer heb ik me verwonderd over de magie in
zo’n landschap. Rust en balans zijn voor mij erg belangrijk geworden. In China kwam ik in aanraking met Feng
Shui en die inzichten pas ik toe. Dat klinkt zweverig,
maar dat is het niet!’
Nee, zweverigheid kun je deze ontwerper niet toedichten. Wiecher werd geboren in Wildervank en hij combineert zijn verworven inzichten met een gezonde dosis
Groningse nuchterheid. Hij legt uit hoe het toelaten van
natuur in een uitgedacht en dus onnatuurlijk ontwerp,
zorgt dat je je fijn gaat voelen als je in zo’n tuin verblijft.
Want dat is wat iedereen zoekt: een tuin die het verlengde is van de eigen persoonlijkheid en waar je je thuis
voelt.

De koffie is op en we gaan de tuin in. ‘In 2007 was dit
nog een stuk landbouwgrond. Ik heb eerst niveauverschillen aan laten brengen, natuurlijke glooiingen, de
zogenaamde profilering van het terrein. Daarna meanderende paadjes aangelegd met trappartijen waar dat
nodig was. In mijn arboretum heb ik turven, basaltblokken, granieten traptreden en tufsteen gebruikt. Met
gestapelde turf voorkom ik dat verhogingen uitspoelen.
De basis moet goed zijn.’
Daarna kon Wiecher gaan verzamelen. Meer dan 1000
verschillende bomen en planten werden door hem naar >
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Gasselte gesleept en eigenhandig gepoot. Hij verzamelde gericht. Niet alleen planten waar hij in zijn werk al
goede ervaringen mee had, maar ze moesten ook in zijn
verzameling bij elkaar passen en dus een verrijking zijn.
Hij heeft zijn wensenlijstje aardig compleet, al zullen er
ongetwijfeld nieuwe wensen komen.
Er staan in Arcadië diverse verzamelingen, zoals de collectie eiken die meer dan 50 varianten kent. In het hart
van het perceel ligt een natuurlijke vijver. Zoals de Feng
Shui voorschrijft mag water niet ontbreken en is er
evenwicht tussen licht en schaduw, koude en warme
kleuren, levende en dode materialen. De tuin is nog
maar tien jaar oud maar dat zou je niet zeggen.

Complete harmonie
Aan de bomen hangen handige naamkaartjes. Soms
herken ik de soort aan het blad of de bast, soms zit ik er
helemaal naast. We lopen langs verrassende paadjes,
met spannende plantcombinaties van schaduwplanten,
grassen en varens, mooie doorkijkjes en prachtige tuinvazen en overal heeft Wiecher wel een verhaal. ‘Belang-

Met Wiecher door Arcadië
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Ook een leerzame en inspirerende
herfstrondleiding door deze unieke
tuin meemaken?
Speciaal voor lezers van Noorderland
is de tuin op zaterdag 20 en zondag
21 oktober open van 10.00 tot 16.00
uur. Koffie, thee, hapje en drankje
staan klaar. Het is aan te raden laarzen
mee te nemen.
Adres: Arboretum Arcadië, Gieterweg
11a, 9462 TC Gasselte
Kosten: €5 p.p.
Opgave: info@wiecherhuisman.nl
Info: wiecherhuisman.nl
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rijk is natuurlijk hoe je die beplanting verdeelt. Als je
dat goed uitkient, kun je redelijk dicht bij elkaar planten. Niet alle bomen worden even hoog. Door daarin
naar afwisseling te zoeken, kunnen ze mooi uitgroeien
zonder last van elkaar te hebben. Ze mogen best een
beetje in elkaar groeien, maar elkaar niet hinderen.
Daaronder ontstaat dan een mooie schaduwtuin en een
heel serene sfeer.’
Natuurlijk let Wiecher op meer dan alleen de hoogte.
Wat in zijn tuin staat moet aantrekkelijk zijn en minstens eens per jaar schitteren door bloei, vruchtvorm,
bladvorm en -kleur of herfsttooi, maar de meeste planten zijn uitgezocht op een combinatie daarvan, zodat ze
vaker hun schoonheid tonen. ‘De ene boom of struik
heeft dit, de andere dat en om beurten doen ze een stapje vooruit om de show te stelen. Dat maakt een tuin
aantrekkelijk in elk jaargetijde.’

Schitteren in elk seizoen
Inderdaad, spectaculair is nu de Euonymus europaeus
‘Red Cascade’, vol knalroze vruchtjes. De Euonymus
carnosus ‘Red Wine’ heeft eveneens bijzondere vruchtjes, maar ook nog eens een schitterende bladverkleuring. Deze kardinaalsmuts is ook prachtig tijdens de
bloei.
Vier keer plezier heb je van de Malus toringo (Koreaanse appel): bloesem in het voorjaar, botergeel blad en een
overdosis gele appeltjes in de herfst en ook nog eens
een mooi wintersilhouet. Quercus buckleyi ‘Carisbad’
heeft niet alleen een mooie bladvorm, maar is nu vurig
rood en een echte blikvanger.
Niets wijst nog op de naderende winter. ‘Maar ook dan
is het hier prachtig. De vruchten en zaaddozen nog aan
de bomen, rijp op de siergrassen. Groenblijvende heesters en naaldbomen zorgen dat de structuur van de tuin
bewaard blijft. Daarom is Arcadië ook alle seizoenen
geopend.’
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9 Parrotia persica 'Bella'
10 Malus toringo
11 Sorbus koehneana 		
Arcadië
12 Quercus ellipsoidalis
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