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oor haar vrienden waren de muren oude 
meuk. “Ze wilden me een handje helpen, en 
stonden op het punt ze allemaal neer te halen. 
Ik kon er nog net tussen springen.” Lily de Boer 
vindt het terras bij de blauwe muur - ooit de 
verweerde zuidmuur van een oude paardenstal 
- nu een van de fijnste plekjes in haar tuin. 

Dé spot voor een ontbijt in de ochtendzon, tussen de ranken van 
blauweregen, oranje trompetbloemen en roos ‘New Dawn’. Aan de 
andere kant van de muur is het heerlijk mijmeren in de avondzon, 
met uitzicht over de vijver. En dat was ook precies wat ze voor ogen 
had. “Ik wilde op dit erf zoveel mogelijk behouden en hergebruiken. 
Daarbij vond ik het een uitdaging om steeds vanuit de oude 
structuren te werken.” 

Flamboyant
In haar jeugd woonde Lily niet ver van haar huidige stek in het 
Achterhoekse buurtschap Kring van Dorth. Acht jaar geleden keerde 
ze vanuit Haarlem terug naar haar groene roots. Samen met haar 
toenmalige partner kocht ze de charmante boerderij ‘De Haar’ uit 
1912. Maar het was vooral de lap grond waar ze voor viel: een 
weiland van bijna een hectare. Op dit blanke canvas legde ze in fases 
een natuurlijke tuin aan. Direct rond het huis nog in cottageachtige 
borders met veel bijzondere heesters en vaste planten in flamboyante 
kleuren. Verderop wordt de sfeer losser en wilder, met een natuurlijke 
vijver en grassenweides. Rondom het erf legde ze houtsingels aan u 

VBij biologe Lily de Boer 
gaat alles in de recycling, 
met oogverblindend 
resultaat. Maar ze 
tuiniert niet alleen 
voor het mooie plaatje. 
Haar hoofddoel: 
bijdragen aan een 
ecologisch evenwicht. 
Reeën en konijnen 
mogen dus gerust een 
blaadje mee-eten. 
Tekst Mirjam Enzerink  Beeld Sietske de Vries

Lily met hond Zus en kat Pien. De poort boven het tuinpad is gemaakt van eikenstammen uit het bos. 
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OP DE BLOEMENHEUVEL 
STAAN OPVALLENDE 
BLOEIERS ALS CAMASSIA EN 
TULPEN ‘QUEEN OF NIGHT’ 
EN ‘SALMON VAN EIJK’ 
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De wal is bedekt met stenen die uit de boerderij kwamen. Tussen de stenen staan kalkminnende planten en heesters, zoals Lespedeza 
thunbergii, ezelsoor (Stachys byzantina) en gipskruid, en verschillende rotsplanten. 

De oude, vervallen hooiberg is gerestaureerd 
en fungeert nu als schaduwterras. 

Een knus terras op het oosten tussen twee 
muren van een oude paardenstal.

De trap die naar de top van de zandwal leidt 
metselde Lily zelf. 
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met inheemse soorten als zoete kers, hazelaar en Gelderse roos. “De 
houtsingel was een van mijn eerste projecten. Ik zocht naar een 
manier om me deze grote, open plek eigen te maken. Inmiddels ben 
ik de singel hier en daar aan het openmaken. Ik wil graag het zicht op 
de landerijen behouden.” 

Amfibieënwand 
Lily’s tuinplan was niet zo vooropgezet als het lijkt. Wensen waren er 
wel: een vijver, boomgaard, moestuin, bloemenweide. Maar de 
concrete ideeën vormden zich steeds vanuit een lopend project. Een 
mooi voorbeeld is de imposante bloemenheuvel in het hart van de 
tuin. Na het afgraven van de vijver bleef een berg aarde over. Lily 
kwam op het idee om hier een wal van te maken. “Afvoeren kost geld, 
hergebruik niet. Bovendien zorgt zo’n wal voor volume en deining in 
de tuin. Dit was weiland; er stond écht helemaal niets.” Ook de berg 
stenen die overbleef van de verbouwing van de boerderij verhuisde 
naar het weiland. Lily bekleedde er een deel van de heuvel mee. “Het 
idee was om een insectenmuur te maken. Maar in de praktijk blijkt 
het ook een amfibieënwand. Kikkers, padden en zelfs salamanders 
schuilen tussen de steentjes. Ik zie ze regelmatig als ik het gras uit de 
voegen haal.” 
Trots is Lily op de trap naar de top van de heuvel. “Zelf gemetseld! 
Een heel gepuzzel, maar hij houdt nog steeds.” Aan de vijverzijde 
stapelde ze een bankje, naar een voorbeeld uit Groei & Bloei. 

“Gemaakt van omgekeerde betontegels, gevonden op Marktplaats. Ik 
mocht ze zo meenemen. Geweldig dat soort vondsten. Met mijn 
aanhangwagentje cross ik overal naartoe om spullen op te halen.”  

Prikneuzen verhuizen
Van de oude gierkelder naast de boerderij besloot Lily een bassin te 
maken om regenwater op te vangen. De lelijke betonnen plaat 
bedekte ze met aarde. De hortensia’s doen het goed op deze vochtige, 
schaduwrijke plek. “Er zat nog een klein laagje mest in de kelder. Het 
regenwater is dus heel voedselrijk; perfect om de tuin mee te begieten. 
Ik ben zó gelukkig als ik hier water uit sta te pompen.” 
Ook woekeraars en spontane zaailingen gaan bij Lily in de recycling. 
Prikneuzen, ganzenbloemen en favoriete kantbloem Ammi majus 
verhuist ze naar de weide bij de vijver en naar de boomgaard. Hier 
mogen ze zich naar hartenlust uitzaaien en mengen met siergrassen, 
boterbloemen en duizendblad. “Een prachtig gezicht, die roze puntjes 
van de prikneus tussen de groene grassen. Maar ook in het najaar, als 
alles daar geel en oranje kleurt. Bovendien help ik op deze manier de 
diversiteit op het erf een handje.” 
 
Slakkenbestrijders
In de natuurlijke vijver zwemmen drie loopeenden. Cheryl, Tante Cor 
en Martin helpen Lily met het slakkenvrij houden van de borders. 
“Maar ze zijn er ook voor de gezelligheid”, zegt ze lachend. u  

Lily koesterde de enkele oude bomen op het erf. Onder de berken, trosvlier en eik bloeien Allium, akelei en hondstand 
in lila, roze en wit. 
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VIER VRAGEN 
AAN LILY DE BOER

Favoriete kweker?
‘De Hessenhof in Ede (www.hessenhof.nl). 
Omdat ze er biologisch telen én ze hebben 

heel veel bijzondere vaste planten. Ik ontdekte 
er onder meer de prachtige Veronicastrum 

sibiricum ‘Kobaltkaars’ en de schattige mini 
Persicaria runcinata ‘Needham’s form’. Vaak 

ga ik samen met mijn buurvrouw. We nemen 
dan bewust een lijstje mee. Toch komen we 

altijd met andere vondsten thuis. Ook favoriet 
is de kwekerij van Albert Leemreize in Ruurlo 
(www.boomkwekerijleemreize.nl). Daar vond 
ik al heel veel bijzondere bomen en heesters.’

Grootste tuinmisser?
‘Ik wilde graag een oudere blikvanger in mijn tuin 
en kocht een tweedehands Magnolia soulangeana. 
Terwijl ik wíst dat deze niet goed tegen verplanten 
kan. Ik snoeide de boom niet, tegen het advies 
van alle buren in. Ik vond zijn structuur zo mooi. 
Ondanks goede zure grond, genoeg voeding, 
water én aandacht heeft hij het niet gered. 
Eigenwijs was ik. Ook heb ik een Cornus kousa 
overhaast aangeplant, pal naast de nieuwe vijver. 
Op die plek was veel wit zand opgebracht, daar 
had die Cornus duidelijk last van. Inmiddels ben ik 
gestart met het verbeteren van de grond.’

Grootste tuinsucces?
‘Trots ben ik op de vijver. Ik merk dat hij bezoekers ook 
inspireert. Hij is al een keer exact gekopieerd, inclusief 

de bloemenheuvel erachter. Bijzonder vind ik het 
herstel van mijn Albizia. Die had kanker, je kon zo de 
stam indrukken. Ik heb een aftreksel van Equisetum 
(paardenstaart) over de tuinaarde gegoten. Dat had 

mijn moestuinman Henk gemaakt om de grond 
daar te verbeteren. Het werkt ook virusremmend en 
weerstandverhogend. Het jaar erna stond de Albizia 
weer zó mooi te bloeien. Of het nu aan dat aftreksel 

lag of niet, de boom is er weer bovenop gekomen.’

Favoriete gereedschap?
‘Mijn wiedvorkje, een gewoon, 
goedkoop, kunststof ding. Ik had 
hiervoor dezelfde, maar daar ben ik 
per ongeluk met de maaier overheen 
gegaan. Met het wiedvorkje maak ik de 
aarde een beetje los, maar met mijn 
handen trek ik ongewenste plantjes 
eruit. Ik doe alles hier in de tuin op m’n 
knieën, kan er zó van genieten om er 
met mijn neus bovenop te zitten. Zo zie 
ik alles. Vooral in het voorjaar, als al die 
neusjes weer boven de grond komen.’
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1 Om luizen te bestrijden maak ik een extract van een 
paar tenen verse knoflook, een tak rozemarijn en een halve liter 
water. Dat spuit ik op het blad.

2 Haal niet alles rigoureus weg als je begint met 
een tuin, maar bedenk of en hoe je bestaande structuren kunt 
hergebruiken.

3 Zoek op Marktplaats naar tweedehands 
materialen en planten. Ik heb er voor de vijver bijvoorbeeld 
zakken vol met waterpest en fonteinkruid gevonden.

4 Ik laat ieder voorjaar een lading verhakselde 
houtsnippers komen waarmee ik de borders afdek. Dat 
voorkomt onkruid en uitdroging en ziet er strak uit. Ik werk er 
paardenmest door voor extra voeding.

5 Combineer eens siergrassen met eenjarigen. 
De allermooiste combinatie, gezien bij de Tuinen van Mien Ruys, 
is oranje cosmea (Cosmos sulphureus) tussen de siergrassen. Ik 
pas dat hier toe met Molinia.

6 Bladverliezende heesters vind ik een veel 
dynamischer winterbeeld geven dan groenblijvende. Favoriet is 
de parelstruik, Exochorda, die bovendien de hele maand april een 
waterval aan witte bloemetjes geeft.

7 Koop gifvrije bloembollen. Ik koop ze zelf online bij 
www.dewarande.nl en www.naturalbulbs.nl.

8 Erger je niet aan die beesten die jouw plantjes te 
grazen nemen. Bekijk ze eens goed; de kleuren, de manier van 
voortbewegen. Misschien dat je ze dan kunt waarderen.

TIPS UIT DE TUIN VAN LILY

ZELF KIJKEN

In de Tuin van Dorth, Bathmenseweg 10, 7216 PB 
Kring van Dorth, tel. 0573 769054, 06 30813099.
Geopend tijdens het Tuinrondje Gorssel op 25 en 26 

juli (www.tuinrondjegorssel.nl) en op afspraak. 

Wat langer blijven? Lily verhuurt drie B&B-kamers in 
haar boerderij. Ook zijn er regelmatig groene work-
shops op het erf én ontwerpt ze tuinen in opdracht. 

Meer info: www.indetuinvandorth.nl.

“Ze weten het precies als ik weer ergens engerlingen heb gevonden.” 
De eenden worden geassisteerd door egels. Lily haalde ze op bij de 
egelopvang en zette ze zelf uit in de tuin. “De slakken eten nog steeds 
van mijn hosta’s. Ik probeer me niet te ergeren aan dat soort dingen. Ik 
wil een beheerder zijn van de natuur, geen vernietiger. En als ik dan weer 
een egeltje rond zie scharrelen, denk ik: mooi.” Als biologe is het 
ecologische beheer van de tuin voor Lily vanzelfsprekend. Ze streek dan 
ook over haar hart toen de reeën de roos opaten die door een oude 
perenboom groeide. Ook konijnen en hazen hebben vrij toegang tot de 
borders. “Ik tuinier hier niet alleen voor mezelf. Het is juist mijn 
bedoeling om dit stukje grond terug te geven aan de natuur. Dat het 
uiteindelijk een geheel wordt. En na zes jaar zie ik al zo’n verschil! 
Voorheen zaten hier amper vogels. Nu barst het ervan. Ik word elke 
ochtend wakker met het gezang van de tuinfluiter. De reeën komen hier 
zelfs drinken uit de vijver. Dat maakt me heel trots.” ]

Het terras bij de warme zuidmuur. Over de pergola van eikenhout klimt roos guirlande d’amour.


