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KIJKJEBIJDEBUREN Oktober 2018
Op vrijdag 5 oktober organiseerde de Plattelandsraad voor de zevende keer een Kijkjebijdeburen.
Dit keer brachten we met Plattelandsraadsleden, vertegenwoordigers van Dorpsbelangen,
wethouders en gebiedsmakelaars van de Gemeente een bezoek aan Huis Wisch in Terborg. Hier
werden we ontvangen door Jonkheer Vegelin van Claerbergen, ex-tuinman Jonker, boer Tijhuis
en jachtopziener Te Grotenhuis. De middag gaf een mooie inkijk in het leven op en in stand
houden van een landgoed en het modern boeren op zo’n landgoed.

Huis Wisch
Als we voor het prachtige kasteel staan valt al snel het woord rentmeesterschap. We zijn onder de
indruk van de goed onderhouden historische buitenplaats Wisch. Al in de 12e eeuw wordt de
naam Wisch genoemd en deze plek aan de rand van de stad Terborg dateert gedeeltelijk uit de 15e
eeuw, toen de ronde toren werd gebouwd. Op het statige hoofdgebouw rechts van de toren staat
het jaartal 1648, de dienstvleugel links is van een later datum. Aan het eind van de zijvleugel, die
tegenwoordig het woongedeelte van de familie is, staat een vierkante toren. In deze toren
bevonden zich de gevangeniskelders.
Jonkheer Philippe Vegelin van Claerbergen leidt ons rond door de verschillende kamers van het
huis en vertelt de geschiedenis van het gebouw. Tijdens een geallieerde luchtaanval in het najaar
van 1944 werd het huis zwaar beschadigd. Heel bijzonder is ons bezoek aan de toren met drie
verdiepingen, vanwaar we weer een mooie kijk hebben op de zijvleugel en het park. In een van de
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kamers is een document uit 1816 te zien van de Hooge Raad van Adel, waarop te lezen is dat De
Heerlijkheid Wisch een wapen heeft van goud en met twee rode leeuwen boven elkaar.

Het hele kasteel wordt al tien jaar op hout gestookt. In de zijvleugel staat een grote
verbrandingsunit waar een keer per drie dagen 1.5 kuub hout gestookt wordt. De warmte wordt
verdeeld over de vertrekken en met de rest warmte worden twee grote vaten met water verwarmd
om later te gebruiken als het nodig is. Als het hard vriest wordt de kachel zo nodig twee keer per
dag gestookt.
Het park
De heer Jonker is bijna 50 jaar tuinman geweest bij Huis Wisch. Het park rondom het huis is
aangelegd in Engelse landschapsstijl. Het ligt ongeveer tussen de IJsseldijk en het stadje Terborg.
Aan de oostkant ligt bos dat ook bij het landgoed hoort. De gracht aan de zuidkant van het huis
staat al op een kaart van 1743. Hier staat ook een zwarte walnoot die uit 1750 stamt. Het park
bestaat uit grote vijverpartijen, boomgroepen, solitaire bomen, Rhododendrons (die behoorlijk
hebben geleden van de droogte) en borders. De meeste oude bomen die er nu staan, stammen uit
van ongeveer 1870. Toen heeft het park het Engelse landschap karakter gekregen. Toen zijn ook
in het weidegebied aan de oost- en zuidkant van het huis met boomgroepen en solitairen
ingeplant. Aan de noordkant ligt de Paasberg (die eerder, net als het Idinkbos ook bij huis Wisch
hoorde).
Aan de oostkant van het huis ligt nog steeds een moestuin met kassen. Deze tuin is vroeger
aangelegd tegen een moestuinmuur om te profiteren van de zonnewarmte.
Het bos
Het landgoed is 142 ha groot. Hiervan bestaat bijna de helft uit bos. Het bos, dat op vrij natte
grond staat, bestaat voor het grootste deel uit loofhout, maar er is ook naaldhout aangeplant.
Aangeplante naaldboomsoorten zijn o.a. douglas, fijnspar en lariks (Europese en Japanse). Bij de
loofboomsoorten gaat om het soorten als populier, zwarte els en zomereik. In eerdere tijden
heeft het bos grotendeels uit populier bestaan. Een perceel elzen is pas sterk uitgedund en zal
worden doorgeplant met boomhazelaars die op de eigen kwekerij staan. Hier staan ook
nakomelingen van de zwarte noot, die ook nog een plekje op het landgoed moeten krijgen. Hout
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van het landgoed wordt uiteraard verkocht, maar een fiks deel wordt gebruikt voor de
verwarming van de gebouwen.

De boerderij
Het gezin Tijhuis is vanuit Twente, waar ze niet konden uitbreiden vanwege de ligging bij een
Natura2000-gebied en een geplande ecologische verbindingszone, rond 2009 in de Achterhoek
neergestreken. Ze hebben ook buitenland overwogen (moeilijk vanwege de afrekening met de
belasting) en Drenthe, maar uiteindelijk vonden ze dit pachtbedrijf, waarvan de opstallen te koop
waren, een mooie locatie. Om er een rendabel bedrijf van te maken moest er veel bouw (o.a.
nieuwe melkstal) en verbouw worden gepleegd. In 2015, toen de fosfaatrechten werden
ingevoerd, was het bedrijf al mooi op sterkte. Ze hebben thans 170 melkkoeien en 70 stuks
jongvee. De koeien lopen daags in de weide en worden gemolken in een 24-stands melkstal. Sinds
kort loopt er een mestrobot door de stal, die de mest door de spleten in de mestput schuift.
De koeien (zwartbont gemengd met Brown Swiss en Yersey) dragen alle een enkelband met een
chip, waar in hun gegevens worden opgeslagen. Tijhuis vindt het landgoed mooi, maar de grond
ligt tussen de bomen en houtwallen, waarvan hij nadeel ondervindt door de beschaduwing. Hij
heeft van veel grasland, waarop door het eerdere biologische boeren dat hier plaats heeft
gevonden, het ontstane onkruid opgeruimd. Nu bestaan deze weer uit hoogproductief Engels
raaigras.
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Na een wandeling door de bossen van het landgoed was het even goed verpozen in de jachthut.
Voorzitter Theo Tiegelaar bedankt de Jonkheer voor zijn gastvrijheid en oud tuinman Jonker ,
boer Tijhuis en jachtopziener Te Grotenhuis voor hun toelichting.

Landgoed beheren is Rentmeesterschap
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