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WILMA’S

WONDERE WERELD
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Wilma van der Zanden tuiniert intuïtief,
en zo veel mogelijk buiten de lijntjes.
Haar tuin is een sprookje waarin je van
de ene in de andere verrassing tuimelt.
Tekst Edwin Oden Beeld Jasker Kamp

REPORTAGE

Vijvereiland met berk en boeddha.

A

ls er één ding is waar Wilma van der
Zanden een hekel aan heeft, dan is het
‘moeten’. In het Zuid-Hollandse
kwekersgezin waar ze opgroeide, ging het
om plicht en hard werken, en was er weinig
ruimte voor franje en spontaniteit. Dát
doet ze als volwassene heel anders:
‘Labyrint’, haar tuin van ongeveer 2.000 vierkante meter in
Honselersdijk, ontstond uit allerlei spontane ingevingen.

Grote trots
Het resultaat is een verbluffende, door haagbeuk en beukenhaag
omzoomde, natuurlijk aanvoelende sprookjeswereld, met allerlei
bijzondere plekken die elk een geheel eigen sfeer ademen. Zo heeft
Wilma een heuse berg aangelegd, 2,5 meter hoog en 15 meter
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breed, met een bergpad, beekloop en allerlei bijzondere bomen en
struiken die ze van een bevriende kweker kreeg. Ze heeft een grote
vijver van 130 kuub, een intens kleurrijke border met alleen maar
dahlia’s en in haar patiotuin met wit grind waan je je in oosterse
contreien. Bij haar moderne bolbomenlaan van Carpinus zou
menig tuinarchitect en kunstenaar de vingers aflikken. In het gazon
heeft ze een labyrint uit de oudheid nagemaakt, om te belopen als
je antwoord zoekt op een levensvraag. En dan hebben we het nog
niet gehad over haar grote trots: haar Engelse border vol planten
die elkaar verdringen om je aandacht te trekken met hun bloei, het
hele tuinseizoen lang.

Sterke arm
Wilma heeft als gepassioneerd tuinier veel steun aan haar man
Peet - hij is de sterke arm in hun tuin, die de bomen en hagen
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De treden van afgezaagde boomstammen geven het bergpad een natuurlijke uitstraling.

snoeit en tuinmeubels maakt. In 2000 lieten Wilma en Peet
hun moderne huis bouwen en begonnen een paprikakwekerij.
“Dat was hard werken. Doordeweeks vroeg op voor de teelt,
en vaak het hele weekend achter de computer voor de
papierwinkel. Toen de buurman in 2005 ons bedrijf wilde
kopen, grepen we onze kans. Hij nam het bedrijfsgedeelte
over; ons huis en een groot deel van de tuin bleven van ons,
plus een klein deel van onze voormalige bedrijfskas. In die kas
zaai en vermeerder ik nu, en kweek ik allerlei soorten druiven
en groente.”
Na de verkoop ging Peet bij een andere paprikakweker werken,
en kon Wilma zich eindelijk ongebreideld op haar tuinierpassie
storten. Ze is bijna elke dag in de tuin aan het werk, meestal zo
lang als het licht is: “In de tuin is geen drukte. Het is er stil, alles
mag, niks moet. En alles is er goed en mooi.”

Spoken
Maar hoe ontstond Wilma’s Wondere Wereld precies? “In de
twintig jaar dat we hier nu zitten, spookten allerlei tuinideeën
door m’n hoofd die een uitweg zochten in de realiteit”, vertelt
Wilma. Ze verbeterde haar ideeën en groenkennis door actief
lid te worden van Groei & Bloei, tuiniercursussen te volgen,
voor een bevriende kweker als vrijwilliger op groenbeurzen te
staan, en ook door tuinreizen te maken naar Engeland: “Daar
zag ik voor ’t eerst een bolbomenlaan en een bergtuin, en werd
ik verliefd op die overvloedige, typisch Engelse borders - hoe
meer verschillende planten, hoe liever het mij als plantenliefhebber is. Dat móest ik thuis ook allemaal maken. Een
bevriend tuinarchitect maakte een basistekening waarin al mijn
ideeën terugkwamen. Steeds als ik het ene project af had, begon
ik aan het volgende. Zo heb ik de tuin gestaag opgebouwd. u
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De bolbomen (Carpinus) geven het gazon een moderne uitstraling.

De opening in de muur verbindt tuin en huis.
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Beekloop op de berg.

Oosters aandoende patiotuin naast het huis.
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DE BERG HEEFT EEN
EIGEN MICROKLIMAAT
MET BIJBEHORENDE
BEPLANTING

Ooit was hier een kaal bedrijfsterrein waar geen vogel te
bekennen was, maar nu barst het ervan, tot ijsvogels en putters
aan toe. Geweldig om dat allemaal onder je eigen handen te zien
gebeuren. Puur door er goed voor te zijn, ontstaat er iets heel
moois.” Uiteindelijk is het een bewerkelijke tuin geworden, maar
dat is geen issue voor Wilma: voor haar draait het om de creatie.

De koning te rijk
Als je zoals Wilma een tuin intuïtief ontwerpt, gaan dingen niet
altijd in een keer goed. “Vaak pakt een idee goed uit, maar soms
blijkt dat bedachte rijtje coniferen in de praktijk toch niet mooi te
staan. Maar dat hoort ook bij tuinieren. Je probeert iets en als het
werkt, ben je de koning te rijk; als het niet werkt, pas je het weer

aan. Dat vind ik het leuke: het creatieve proces in een tuin houdt
nooit op. Al was het alleen al doordat planten volwassen worden
en zo op den duur een ander microklimaat creëren, waardoor er
weer allerlei nieuwe mogelijkheden ontstaan voor beplanting.
Ik raak er nooit op uitgekeken.” u

ZELF KIJKEN
Tuin ‘Labyrint’ is voor groepen op afspraak te bezichtigen;
individuele bezoekers zijn eens per jaar welkom tijdens de
opentuindag. Meer informatie: puurtuinplezier.com.
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4 TUINVRAGEN
AAN WILMA

Wat is je favoriete kwekerij?

‘Esveld in Boskoop. Als ik een speciale
plant wil hebben, hebben ze die
altijd, en anders weten ze hem wel
te bestellen. Bij deze kwekerij draait
het om de plánten - in tegenstelling
tot het tuincentrum, daar is het alles
lifestyle-artikelen wat de klok slaat.’

Wat is je favoriete
gereedschap?

‘Handwieder ‘Nunki’, te koop bij
kopersporen.nl. Die heeft een scherp
bronzen mes in de vorm van een
lus - daardoor kun je vanaf de plant
werken en beschadig je de wortels
niet. Hij gaat niet diep, waardoor
het microleven in de grond zo min
mogelijk verstoord raakt. Voorheen zat
ik altijd met een harkje te hannesen,
maar dit is echt superhandig!’

Wat is je grootste tuinmisser?

‘Dat we moerbeibomen plantten in twee
gaten in ons hardhouten terras. Het
stond eerst hartstikke mooi, maar na zes
jaar kwijnden de bomen weg. Vanwege
de combinatie van gronddoek en
daaroverheen het houten terras was het
verzuipen of uitdrogen voor de bomen.
Uiteindelijk hebben we ze weggehaald. Nu
staan er parasols, ook heel fijn.’
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Wat is je grootste tuinsucces?

‘Mijn Engelse border. Dat is mijn ultieme
stukje tuin: één adembenemend grote
bloemenweelde waar je met heel je hart
in kunt rondzwemmen. Hoe lang je ook
blijft kijken, je ziet steeds weer andere
planten, en hij is elke maand anders,
vanaf de tulpentijd tot diep in het najaar.
Het geheim zit ’m onder andere in de
juiste timing: als de ene plant bijna klaar
is met bloeien, begint de volgende al.
Maar ook de afwisseling in bladvorm
en kleurdiversiteit is belangrijk. Pas als
er een golfbeweging van kleur is in de
border, ben ik tevreden.’
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Wilma’s labyrint uit de oudheid, gezien vanaf de berg.

WILMA’S TIPS
1 Denk aan de wind. ‘Hier in het Westland hebben 3 Composteer. ‘Wij composteren al ons eigen
we veel zeewind. Bladeren en takken die niet stevig
genoeg zijn, worden snel aan flarden gereten; groot
blad droogt in een mum van tijd uit. Ik had eerst
een paar Japanse kornoeljes geplant, maar de wind
maakte gehakt van ze. In die tijd was mijn tuin nog
onvolgroeid en had de wind vrij spel. Inmiddels is de tuin
volwassener en beschutter, en doen Japanse kornoeljes
het hier wél.’

2 Kies voor een grote variatie aan bomen,
struiken en vaste planten. ‘Daardoor creëer

je biodiversiteit in de tuin, en dat zorgt voor een
ecologisch evenwicht waardoor alles het veel beter doet.
Zo laat je de natuur zelf het werk doen, in plaats van
steeds zelf te moeten ingrijpen.’

tuinafval. Daardoor krijgt de tuin steeds betere grond en
groeien de planten steeds beter.’

4 Neem een vijver. ‘Wij zijn zó blij met onze

vijvers. Water verrijkt je tuin in velerlei opzicht. Het
geeft rust, het ontspant. Maar het is ook goed voor de
biodiversiteit: er komen allerlei insecten op af die je
anders niet zo snel in de tuin zou tegenkomen.’

5 Zoek goeie tuintips. ‘Een groot deel van het

plezier van tuinieren zit ’m in de succesjes die je boekt
met je planten. Je moet zien te voorkomen dat je planten
het niet goed doen, want dan raak je gedemotiveerd.
Praat dus met ervaren tuiniers, dan geven ze je vanzelf
de goede tips waardoor je planten én jijzelf floreren.’ ]
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