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� Van boven naar beneden: een bij-
enhotel, lotusbloemen in de vijver
en een doolhof op het grasveld.

TuinOp het terrein van een paprikakwekerij in Honselersdijk maakte
Wilma van der Zanden een paradijs. Morgen is haar eerste open tuin.
,,Zullen er mensen komen?’’ 

Westlandse gooit 
haar tuinpoort open

Nicolette van der Werff

Sommige mensen bellen de po-
litie als ze vreemden in hun
tuin zien. Maar Wilma van der

Zanden-van Ruijven (58) uit Honse-
lersdijk gaat koffiezetten en snijdt de
cake aan. 

De Westlandse had al een face-
bookpagina, een website en een visi-
tekaartje voor haar tuin. Sinds kort
heeft haar plotje groen ook een ver-
melding in de Open Tuinen Gids van
de Nederlandse Tuinenstichting. Een
vereniging, die zich inzet voor het
behoud en de ontwikkeling van
groen erfgoed en daarom haar leden
aanmoedigt hun tuinen open te stel-
len voor publiek. Ieder weekend zijn
er tuinen van particulieren te bezoe-
ken in dorpjes als Oldebroek, Hat-
tem, Stroe of Warnsveld. Lommer-
rijke gebieden waar de gemiddelde
tuin wat groter en groener is dan
hier. 

Met de openstelling van haar tuin,
morgen van 10.00 tot 16.00 uur, op
het terrein van de voormalige oranje
paprikakwekerij van haar familie,
houdt Wilma de eer van heel Zuid-

Holland hoog. Dat je in een West-
landse tuin niet de lokroep van een
koekkoek hoort, maar het gepiep van
een achteruit stekende vrachtwagen-
combinatie schijnt tuinliefhebbers
niet te deren. Ze komen van heinde
en verre om van Labyrint, zoals Wil-
ma’s tuin heet, te genieten.  

Wilma’s tuin is ook van Peet. De
echtgenoot van Wilma, voormalig
oranje paprikakweker Peet van der
Zanden, heeft iedere conifeer per-
soonlijk uitgegraven, op de schou-
ders genomen en naar een plek ge-
sjouwd waar Wilma zag dat het goed
was. ,,Hier stond een warenhuis met
een grasveld en een rij coniferen.
Toen we het bedrijf verkochten, wil-
den ik er een tuin van maken. Een
echte tuin. Dus die coniferen op een
rijtje wilde ik niet meer. Weggooien
doe ik niet. Dus hebben we ze ver-
huisd’’, zegt de tuinierster, die ook
een berg met een waterval in haar
tuin aanlegde en een grote vijver. 

,,Ik ben hier de hele dag bezig’’,
zegt ze opgewekt. Op haar heup
draagt ze een leren holster met een
snoeischaar. Sinds ze een website

creëerde voor haar tuin, weten men-
sen haar te vinden. Laatst draaide er
een touringcar met Zwitsers het ter-
rein op om Wilma’s tuin te zien en
ook Nederlandse tuinclubs vragen
regelmatig om een rondleiding.

Bijzonder
Toch is de openstelling van morgen
iets bijzonders. ,,Zullen er wel men-
sen komen?’’, is een vraag die door
het hoofd speelt. En ook: ,,Wil ik dit
wel? Maar dat zijn de zenuwen. Want
ik wil dit heel graag. De tuin is nu zo
mooi. Ik wil het delen. Dat ook ande-
ren ervan kunnen genieten’’, zegt

Wilma, die voor de zekerheid heel
veel koffie heeft ingeslagen. 

Een tip voor de bezoekers van mor-
gen is om even van het pad te gaan en
aan de zijkant van de kas te neuzen.
Langs het pad naar de composthoop,
in een verloren hoek, staan Wilma’s
dahlia’s in alle kleuren van de regen-
boog. Ongecultiveerd, woest en on-
gelooflijk kleurrijk. ,,Dat is de dahlia-
voorraad voor mijn dahlia tic’’, zegt
de Westlandse vrolijk.  

Wilma’s tuin bevindt zich aan het
Poeldijksepad 22 in Honselersdijk. De
toegang bedraagt 5 euro, inclusief
koffie en wat lekkers.

� Wilma van der Zanden, met hond en man, in haar tuin. FOTO’S NICO SCHOUTEN

Ik ben hier 
de hele dag 
bezig
–Wilma van der Zanden


