
Rode pepers worden geoogst op het platte dak.

De bonte verzameling in de voortuin.

In een hangpot naast de voordeur
kleurt een cyclaam zacht paars, in
de tuin staat een ratjetoe aan plan-
ten, het balkonhek is bekleed met
bloempotten en het grijs van de
kliko is gecamoufleerd met een
bloemensticker. Binnen op de
vensterbank staan kamerplanten
en door het raam is via de opens-
laande tuindeuren een glimp van
de achtertuin op te vangen die nog
veel meer plantenpracht doet ver-
moeden. Hier woont iemand met
groene vingers.

Als een vrolijk zomers plaatje is
de IJmuidense in een wit jurkje
met de plantjes aan het rommelen.
„Helaas is het mooiste er inmid-
dels vanaf. Eerst de hitte, toen de
storm en daarna plensbuien.” Ze
wijst het bijzondere blad van de
ginkgo biloba aan die ze voor haar
trouwen kreeg van haar schoonou-
ders. En naar de van haar vorige,
inmiddels overleden, buurvrouw
cadeau gekregen bloeiende hibis-

cus. En naar de uitgebloeide arons-
kelk die ze scheurde van een plant
in de tuin van haar ouderlijk huis.
„Ja, mijn ouders zijn echte tuin-
gekken.”

In de lange smalle achtertuin
hangt een plezierige rust. De vele
overvolle bloempotten, hanging
baskets, bloembakken, planten-
kastje, kruidenhoekje en vogel-
huisjes; alles wordt duidelijk met
liefde verzorgd.

Ze woont hier nu vijf jaar samen
met haar man Nieko. Om te voor-
komen dat de vele buurtkatten van
haar tuin een kattenbak maakten,
is deze in het begin helemaal bete-
geld. De katten komen ’s avonds
nog wel uit het vogelbadje drin-
ken. „Met drie potten ben ik be-
gonnen en stukje bij beetje is het
zo gegroeid. Ik tuinier gewoon de
hoogte in. Kijk, op het platte dak
staat ook van alles; appels, peren,
helleborussen, leeuwenbekken,
rode peper en tomaten voor de
pastasaus.”

Mariska werd tien jaar geleden
ernstig ziek en is dat nog steeds.
Buitenshuis werken gaat niet meer.
Als doener ziet ze nog wel steeds
het werk om zich heen, dingen die
ze graag even zou aanpakken,
maar haar lichaam laat dat niet
meer toe. „Alles doe ik stukje bij

beetje en mijn man doet het sleep-
werk”, lacht ze. De tuin is haar
terrein. „Als ik met de tuin bezig
ben zit ik in mijn eigen bubbel en
kan ik alles even loslaten.” Genie-
tend kijkt ze om zich heen, „Een
bonte verzameling, dat is mijn
tuin. Zowel in kleur als vormen en
structuren.”

Vanaf februari staat haar venster-
bank vol met zaaibakjes. „Alles wat
ik onderweg aan zaadjes tegenkom
doe ik in mijn tas. Daarom is mijn
tuin ook elk jaar anders. Mijn
schoonvader is hobbyboomkweker
in Brabant en neemt steeds van
alles voor me mee.’’

Heerlijk bonte
plantenverzameling

Een cyclaam
kleurt
zacht paars

Wandelend in een rus-
tige woonwijkje dat
parallel loopt aan de
Kennemerlaan in

IJmuiden wordt het oog van de
plantenliefhebber onweerstaanbaar
getrokken naar de uitbundige
voortuin van Mariska Woets. 

Mariska Woets in haar betegelde achtertuin waar wordt getuinierd in potten en bakken. FOTO’S HELEEN VINK

Heerlijk met plantjes rommelen in de voortuin.
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Paspoort
Mariska Woets (37) uit IJmuiden
is geboren en getogen in
Haarlem. Na haar studie
biologie aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam
werkte ze in een supermarkt
totdat ze op 27-jarige leeftijd
ernstig ziek werd en nog steeds
is. Haar tuin is haar passie. Haar
man Nieko werkt als ICT’er.

Een grote liefde voor wat groeit en bloeit, dat hebben 
de mensen in de zomerserie TuinTrots gemeen. Wel 
geeft eenieder een zeer persoonlijk invulling aan het 
eigen lapje grond, balkon, dakterras of de vensterbank. 
De een heeft een serieuze dagtaak aan zijn stukje natuur 
en de ander lummelt er wat in rond. Maar het genieten 
van en het ook stiekem een beetje trots zijn op het eigen 
groen, is de rode draad in de tuinverhalen. 


