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Zo’n 50 kilometer onder Rome ligt Torrecchia Vecchia, 
een 500 hectare groot landgoed 

met het tot ruïne vervallen middeleeuws stadje Torrecchia.  
Niets doet vermoeden dat binnen de ommuring 

een paradijselijke tuin verborgen ligt. 
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TORRECCHIA VECCHIA - LAZIO (ITALIË)

PARADIJSELIJKE  TUIN  IN 
HISTORISCH  RUÏNESTADJE 

p Kerkruïne met een waterval van sterk groeiende klimrozen zoals Rosa ‘Madame Alfred Carrière’, geurig, weinig stekels en lang doorbloeiend  Credit: Torrecchia / Dan Pearson p Het zwembad in de voormalige kasteelkamer met zicht op het landschap via raamopeningen en een spectaculair vergezicht vanaf een hoge omloop
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Ontwerpplan
In 1991 had Carlo Caracciolo het landgoed ongezien gekocht 
om een bevriende relatie tegemoet te komen, maar pas drie 
jaar later kwam het tot een bezoek. Zijn werk speelde zich af 
in Rome en Milaan, het uitgeven van de kranten La Repubblica 
en L’Espresso was zijn lust en zijn leven. Een landgoed in bedrijf 
beheren is van een andere orde. Alvorens weer tot verkoop over 
te gaan besloten Carlo en Violante er te gaan bekijken. Het was 
tenslotte slechts 50 kilometer vanaf Rome. Een landweg voerde 
hen door velden vol bloemen, weiden en bossen. Een heerlijke 
ervaring. Tenslotte doemden ruïnes op, nauwelijks zichtbaar 
onder woekerende bramen en klimop. De rust en stilte waren 
overweldigend, mysterie hing in de lucht. In de nabijheid van 
Torrecchia ligt de ruïnestad Ninfa, waar de toenmalige Engelse 
eigenaren een tuin hadden laten aanleggen in de Engelse 
traditie. Ze kenden Ninfa en begonnen te dromen over een 
liefelijke tuin voor Torrecchia. Hoe mooi zou dat zijn? Ze besloten 
ervoor te gaan. 

Een eenvoudig houten landhek ontsluit de bijna vijf kilometer 
lange onverharde toegangsweg. De bermen zijn beplant met 
walnoten (Juglans regia), rode klaprozen en blauwe cichorei 
kleuren de velden. Tegen een bosrand staan bijenkasten. 
Verderop slingert de weg door gemengd bos met beken, door 
weiden met Maremmana koeien en langs boerderijen, om uit te 
komen bij een imposante stadspoort.
Torrecchia werd gebouwd op een heuvel in het glooiende 
landschap van Lazio en was eeuwenlang in handen van 
beroemde families zoals de Borgia’s. Het Middeleeuwse stadje 
telde ooit 800 inwoners maar raakte ontvolkt en alles verviel tot 
ruïnes, de huizen, een kasteel en een kerk. De jaren negentig 
van de vorige eeuw brachten daarin verandering dankzij Carlo 
Caracciolo en zijn vrouw Violante Visconti. Bij een eerste bezoek 
raakten ze direct in de ban van de bijzondere plek, het begin van 
een avontuurlijke droom.

Omdat beiden al op leeftijd waren wilden ze er vaart achter 
zetten. In 1995 bezocht Violante de Chelsea Flower Show en 
maakte kennis met Dan Pearson (1964), die er voor het eerst een 
tuin had aangelegd in een informele, natuurlijke stijl. Die sprak 
haar aan en een week later vloog Dan naar Rome om met Carlo 
naar de plek te rijden waar het allemaal moest gebeuren. Ook 
hij was onmiddellijk gefascineerd en nam de ontwerpopdracht 
aan. Het heuvelachtige terrein met grote bomen zoals kurkeiken 
(Quercus suber) en een kamferboom (Cinnamomum camphora) 
binnen het ommuurde ruïnestadje leende zich bij uitstek voor 
het recreëren van een ‘giardino secreto’, een omsloten tuin. Een 
verrassender kader was nauwelijks denkbaar. Het ontwerpplan 
viel in goede aarde en in de periode 1995 - 2008 was hij intensief 
bij het project betrokken. In 1998 kreeg Stuart Barfoot, pupil van 
Dan Pearson, de functie van head gardener en later curator. Als 
ervaren tuinman en zorgde hij voor subtiele toevoegingen, met 
respect voor het oorspronkelijke ontwerp.

p De voormalige graanschuur werd getransformeerd tot een elegante villa met ruim voorplein, omkaderd door oude granaatappelbomen en geschoren buxus
     Credit: Torrecchia / Manuel Zublena

p De witte vorm van vingerhoedskruid, Digitalis purpurea f. albiflora, in de 
     schaduwborder
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q Voorjaar met verwilderende witte narcissen in de schaduwborder, die 
     afloopt naar de grote vijver   Credit: Torrecchia / Yanis Elalamy

Het ruime vierkante plein 
kreeg een kader van 
granaatappelbomen 
omringd door buxusbollen
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Van wildernis…
Voordat van tuinaanleg sprake kon zijn moesten de overwoekerde 
ruïnes worden bevrijd van bramen, klimop, verwilderde druiven, 
vijgen en brem. Het opschonen vergde 18 maanden, waarbij 
funderingen tevoorschijn kwamen uit de tijd van de Etrusken en 
de Romeinen. Overal moesten instabiele muren veilig worden 
gesteld en deels geconserveerd. Ook diende er accommodatie 
te komen voor bewoning. Hiervoor werd de vermaarde architect 
van Musée d’Orsay in Parijs, Gae Aulenti, gevraagd de 17eeuwse 
graanschuur te transformeren in een sobere maar elegante 
eigentijdse villa. De vervallen huizen bij de stadspoort zouden 
gerenoveerd worden tot gastenverblijf. 
Voor een eerste aanpak van de tuin vroeg Violante advies aan 
Lauro Marchetti, de curator van de nabijgelegen tuinen van 
Ninfa met wie Carlo en zij bevriend waren. Omdat water in een 
droog en warm klimaat onmisbaar is voor een tuin kreeg het 
zoeken naar een bron prioriteit. Ninfa heeft een grote natuurlijke 
vijver, maar de lage ligging verschilt met die van Torrecchia 
dat op een heuvel ligt. Het was dan ook een groot geluk dat 
op een hoog punt in het vulkanisch gesteente een bron werd 
gevonden. Toen voor de verdere aanleg Dan Pearson werd 
betrokken waren de eerste bomen al geplant. Grote exemplaren, 
zodat de tuin binnen enkele jaren een volwassen uitstraling zou 
hebben. Violante stond zeer terughoudend kleurgebruik voor, 
voornamelijk witte en groene tinten. Ze beoogde een koel 
en zacht effect, de romantische sfeer van de schilderijen van 
Nicolas Poussin (1594 - 1665) die ze bewonderde. In aanmerking 
kwamen soorten zoals trompetboom (Catalpa bignonioides) en 
de witte vorm van Judasboom (Cercis siliquastrum var. albida).

… tot paradijs 
Het ontwerp was voor Dan Pearson geen gemakkelijke 
opdracht. Behalve het beperkte kleurgebruik van koel wit, 
blauw en groen zou de tuin ook het beeld moeten oproepen 
van spontane natuur. Vanwege de bouwactiviteiten startte 
hij de uitvoering in nauwe samenspraak met Violante aan de 
buitenranden. Op enkele plekken werd de begroeiing open 
gemaakt voor doorzicht, bijvoorbeeld naar de diepe vallei met 
beboste heuvels. Tegen muren en bij bomen werden geurende 
ramblers geplant zoals Rosa ‘Madame Alfred Carrière’, witte 
Solanum jasminioides en Wisteria floribunda ‘Alba’ om vrijelijk 
omhoog te laten klimmen. Voor borders viel de keus op onder 
meer witbloeiende Agapanthus en Plumbago. Hoge witte 
leeuwenbekken (Antirrhinum) werden her en der gezaaid waar 
de poreuze rotsige bodem daarvoor geschikt was. 
Na afronding van de bouwwerkzaamheden kon het tuinplan 
bij de villa verder worden uitgevoerd. Het ruime vierkante plein 
voor de entree kreeg een kader met granaatappelbomen (Punica 
granatum) van groot formaat met een rand van buxusbollen. 
Een royaal terras aan de schaduwzijde van de villa werd voorzien 
van een constructie voor witbloeiende Wisteria’s. In het vroege 
voorjaar biedt niet alleen de bloei een betoverende aanblik, op 
warme zomerdagen zorgt een dicht bladerdak voor heerlijke 
koelte. Met tuinbloemen op de tafels is het een groene kamer 
waarin het aangenaam toeven is. Om de hoek ligt een kleiner 
terras met zon tot in de namiddag. Tegen een achtergrond van 
hoge bomen veroveren een- en tweejarige soorten zelfs de 
verharding, ze mogen zich gecontroleerd uitzaaien: scharlei of 
muskaatsalie (Salvia sclarea), witte valeriaan (Centranthus ruber 

‘Albus’) en wat blauwe ridderspoor (Consolida ajacis). De trappen 
bij de villa worden veroverd door Erigeron karvinskianus. In de 
fraaie boogalkoven in een zijmuur van de villa groeien forse 
citroenbomen (Citrus). Ze staan zodanig beschut dat ze er ook 
kunnen overwinteren. 
Hoe verder van de villa af, hoe natuurlijker de beplanting. 
Voor een optimaal effect is creatief gebruik gemaakt van het 
geaccidenteerde terrein en werd aansluiting gezocht bij het 
weidse landschap. Paden ontbreken. Brede grasbanen lopen 
vanaf de villa omlaag, langs groepen bladplanten in de schaduw: 
diverse soorten varens, Gunnera en witbloeiende heesters. In een 
smalle goot langs de beplanting klatert water uit de bron naar 
beneden. Het vloeit verderop via een onzichtbare constructie in 
een diep gelegen grote vijver.

Groen in vele tinten vormt de basis van het beplantingsplan van Dan Pearson, 
gecombineerd met geur en zachte bloemkleuren zoals van de Engelse roos 

‘Ambridge Rose’ (Austin, 1990), doorbloeiend en laag (80 – 100 cm) u
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q Schaduwborder in de voorzomer, gezien naar de hoog gelegen villa; op de 
     voorgrond boerenjasmijn Philadelphus lewisii in volle bloei, een winterharde
     soort uit Canada  Credit: Torrecchia / Dan Pearson

p De oude bomen van granaatappel (Punica granatum) bloeien prachtig

p Het intieme terras bij de villa, overdekt met geurende Wisteria floribunda ‘Alba’ 
      Credit: Torrecchia / Dan Pearson

p Wisteria floribunda ‘Lipstick’, met lange zachtroze geurende bloemtrossen 
       Credit: Torrecchia / Dan Pearson

p Varens en vingerhoedskruid (Digitalis) zorgen voor een mooi contrasterend 
     lijnenspel  Credit: Torrecchia / Cesar Garson

Vanaf een hoog gelegen bron voert kabbelend water naar de laag liggende u 
vijver met een rijke oeverbeplanting van ondermeer witte aronskelk of calla, 

Zandeschia aethiopica  Credit: Torrecchia / Dan Pearson

p Soorten fijnstraal zoals Erigeron annuus en Erigeron karvinskianus mogen 
      zich op veel plekken rijkelijk uitzaaien
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Highlights 
Er is geraffineerd ingespeeld op de unieke mogelijkheden en 
landschappelijke potentie van de locatie. Een prachtig voorbeeld 
is de kasteelruïne nabij de toegangspoort. Een brede trap voert 
naar de toren met voormalige kasteelkamer zonder dak waarin 
het zwembad is geconstrueerd. Geurende witbloeiende planten 
zoals Spaanse jasmijn (Jasminum grandiflorum) en Toscaanse 
jasmijn (Trachelospermum) groeien tegen een schaduwrijke 
muur, op zonnige muren heeft zich spontaan rijk bloeiende 
Capparis gevestigd. Grote blauw bloeiende hortensia’s in potten 
versieren een terrasje in de zon en markeren een toegang tot 
de toren waarin een verkleedruimte met sanitair is aangebracht. 
Door de voormalige ramen en vanaf een hoge omloop aan de 
dikke buitenmuur is het zicht op het omringende landschap 
spectaculair. 
Ook de vervallen kerk kreeg een verrassende nieuwe functie. 
Achter de met geurende ramblers begroeide buitenmuren ligt 
een strakke vijvertuin verborgen. Deze intieme ruimte was 
de favoriete plek voor Carlo Caracciolo om tot rust te komen. 
De decoratieve bladeren van blauwe lotus (Nelumbo nucifera) 
en waterlelies (Nymphaea) sieren het spiegelende water. Door 
grote openingen in de muren is een spectaculair zicht op het 
omringende landschap. De beplanting is weelderig maar sober 
van kleur, voornamelijk wit en blauw. Met de komst van Stuart 
Barfoot kregen ook zaaiplanten een kans. Hij mengde met een 
goed gevoel voor verfijning zaden van soorten zoals Ammi 
majus, Nigella, Digitalis, Aquilegia, Papaver somniferum en Salvia 
viridis door wat grond en strooide dat uit in september. Vooral 
voor koudekiemers zoals ridderspoor (Consolida) is dat een 
goed moment. Grote terracottapotten (Mital, Impruneta) met 
dwergcitroen (Citrus x limon ‘Meyer’) geven de ‘lotustuin’ een 
mediterraan accent en vormen een rustig contrast. Lotus heeft 
als tropische waterplant veel warmte nodig om tot bloei te 
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komen en is te koudegevoelig om buiten te overwinteren. 
Achter de vijvertuin ligt op een diep punt van de omsloten tuin 
een grote vijver. Stapstenen voeren door een dichte beplanting 
van grote groepen Japanse iris (Iris ensata), calla (Zantedeschia) 
en moeraslelie (Crinum). De planten gedijen uitstekend in de 
natte bodem en bloeien rijk, Crinum met geur. Kikkers kwaken 
en vogels zingen. Ook voor dieren is deze tuin een paradijs.

q De intieme vijvertuin in de kerkruïne, blauwe lotus (Nelumbo caerulea) en 
     tuinridderspoor (Consolida ajacis) op de voorgrond; Stuart Barfoot 
     introduceerde meer kleur met gezaaide zomerbloemen, geïnspireerd op de 
     wilde flora. In de grote terracotta potten Citrus x limon ‘Meyer’ 
     Credit: Torrecchia / Stuart Barfoot 

q De strakke lotusvijver in de kerkruïne in het vroege voorjaar Credit: Torrecchia / Dan Pearson

t Op de muren van de kasteelruïne hebben zich vele exemplaren gevestigd 
     van de kappertjesplant (Capparis), een kleine heester waarvan de ingelegde
     bloemknopjes  (links boven in de foto) een delicatesse zijn

tv Het pottenterras bij de poort met het gastenverblijf  Credit: Torrecchia / Manuel Zublena

vt Grote groepen vochtminnende vaste planten zoals Iris japonica versieren de laag gelegen grote vijver Credit: Torrecchia / Ferrucio Carassale
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www.torrecchia.com
www.danpearsonstudio.com
stuartbarfoot.com

INFORMATIE

• Torrecchia Vecchia ligt circa 50 kilometer onder Rome, 
in de provincie Latina (regio Lazio), tussen Cori, Velletri 
en Cisterna di Latina. Producten zijn ondermeer kurk, 
olijfolie en honing; voor de gehoornde Maremmara koeien 
is een fokprogramma. Het landgoed is sedert 2007 een 
geregistreerd beschermd natuurgebied.

• Ligging: Latina grenst met een brede laagvlakte aan de 
Tyrreense Zee, met rugdekking van het vulkanische Catelli 
Romani gebergte. De laagvlakte varieert van vruchtbare 
cultuurgrond tot moerassen met hoge Eucalyptus bomen. 
De eeuwenoude historie gaat terug tot de Etrusken en oude 
Romeinen.  

• Geleid tuinbezoek: aanmelding via de website  
(www.torrecchia.com)

• Verblijf: www.castellosantamargherita.it 
Torrecchia, info kamerhuur: contact@torrecchia.com

Toewijding 
De tegenwoordige eigenaars van Torrecchia Vecchia zijn Carlo 
Revelli Caracciolo en zijn vrouw Olivia. Olivia is even betrokken 
bij de tuin als Violante, de elegante kleur- en plantencombinaties 
worden zorgvuldig in stand gehouden. Violante heeft helaas te 
kort van de tuin kunnen genieten, ze overleed in 2000. In de 
jaren tot 2008 heeft Carlo Caracciolo in beperkte mate wat extra 
kleur in de beplanting laten aanbrengen. Hij moedigde daartoe 
Stuart Barfoot aan, die bijvoorbeeld in de omgeving wilde zaden 
verzamelde om te combineren met de tuinplanten. Impatiens 
balfourii, wilde Cyclamen en Narcis poeticus deden hun entree. 
Het beheer van het landgoed is veelomvattend en berust bij Yanis 
Elalamy, die na zijn studie en werk in de Franse hoofdstad de 
hectiek van het Parijse leven verruilde voor het rentmeesterschap 
van Torrecchia Vecchia. Voor het onderhoud van de tuin heeft hij 
contact met Angelo Mariani en Angelo Alessandroni, de vaste en 
ervaren tuinlieden. Ze planten, snoeien en maaien het gras, alles 
is maatwerk en er komt veel bij kijken. Een natuurlijk concept 
mag immers geen wildernis worden. De tuin wordt met evenveel 
toewijding in stand gehouden als hij is gecreëerd. Torecchia 
Vecchia wordt tot een van de meest bijzondere privétuinen van 
Italië gerekend.  □

p In het kleurenpalet van de bloementuin past deze fraaie Clematis viticella 
      ‘Purpurea Plena Elegans’ 

1. toegangspoort
2. pottenterras bij gastenverblijf
3. kasteelruïne met zwembad   
4. bloementuin
5. voorplein met granaatappels
6. schaduwterras met witte Wisteria

7. zonneterras
8. schaduwborder
9. kerkruïne, rozen en lotusvijver 
10. grote vijver
11. doorzicht naar vallei
12. bron met waterloop
Credit: www.poortvlietenpartners.nl


