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‘IK WILDE  
ZÓ GRAAG  

BUITEN  
WONEN!’ 
‘Een moestuin en een boomgaard met ganzen, eenden en

 kippen en ikzelf op mijn klompen achter de kruiwagen’, dat 
was de allergrootste droom van Lily de Boer. Het wonen  
in Haarlem ging haar steeds meer benauwen. Inmiddels 
woont ze al acht jaar in een monumentale boerderij in de 

Achterhoek. Haar 1 hectare grote tuin - uiteraard mét  
moestuin en boomgaard - is nu haar lust en haar leven. 

Tekst: Annemarie Görts Foto’s:  Sietske de Vries
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In de tuin van Dorth’ heet het para-

dijsje van Lily (52). Het is gelegen 

in de Kring van Dorth, een kern met 

slechts 270 inwoners in het Gelderse  

Lochem. Met haar toenmalige vriend kocht 

ze er in 2012 een honderd jaar oude boer-

derij in nog vrijwel originele staat. De stap 

om vanuit de Randstad naar de Achterhoek 

te verhuizen was een heel proces. Lily: 

“Mijn eerste tuintje had ik - na mijn studie 

- in Amsterdam. Later, in Haarlem, had 

ik een stadstuintje van 5 x 6 m maar deze 

werd al gauw te klein. Omdat het maar 

bleef kriebelen, ben ik naast mijn werk bij 

anderen gaan tuinieren. Bij mijn zus, bij 

mijn moeder, bij mijn schoonmoeder, bij 

een kennis die een ongeluk kreeg.” Tot 

twee keer toe begon Lily in die tijd aan  

een cursus tuinontwerp maar maakte die 

niet af. Het verlangen om weer buiten te 

gaan wonen werd steeds groter en het stel 

besloot de stap te zetten.  

Dat duurde langer dan gedacht. “Zes à 

zeven jaar hebben we gezocht naar een plek 

om buiten te wonen. Uiteindelijk kozen  

we voor het oosten van het land, daar kom 

ik vandaan en hij had daar mooie jeugd- 

herinneringen. Ik wist in die tijd van elk 

huis waar het te koop stond, hoe duur 

en hoe lang. Vaak werden er boerderijen 

verkocht via een kijkdag, vér boven de 

vraagprijs en voor ons te duur.” De kijkdag 

van de oude, gedateerde boerderij ‘De 

Nieuwe Haar’ in de Kring van Dorth lieten 

ze dan ook aan zich voorbij gaan. De dag 

erna sloeg de twijfel toe en belden ze toch 

de makelaar. “We mochten alsnog kijken, 

hebben een bod gedaan en dat werd geac-

cepteerd. Dit huis was echt voor ons!” 

Aardperen
Drie jaar lang was het stel bezig met de 

renovatie van hun boerderij. Om geld uit 

te sparen, deden ze zoveel mogelijk zelf. 

Toen strandde de relatie. Lily besloot om 

in de boerderij te blijven wonen om haar 

droom niet op te hoeven geven. “Dit is 

mijn doel, ik heb geen kinderen, ga niet op 

vakantie. Ik wilde hier echt niet meer weg. 

Ik had zo’n drive om dóór te gaan, de tuin 

is in die tijd echt mijn redding geweest”, 

aldus Lily. Om het hoofd boven water te 

kunnen houden, startte ze naast haar werk 

als docent biologie een Bed & Breakfast. 

Maar eerst legde ze samen met haar buur-

man nog snel een grote, natuurlijk ogende 

vijver aan achter de boerderij. “Deze vijver 

móest klaar zijn voordat ik de eerste gasten 

‘Deze appelbessen zijn echt  
superfood. Maar ik laat ze 

hangen voor de vogels want 
het is hier allemaal ecologisch 

en biodiversiteit.’

GROND VERBETEREN
Toen Lily met haar moestuin begon 

bestond deze voor het grootste 
gedeelte uit arme, schrale zand-

grond. Om de grond te verbeteren 
wordt er elke winter een laag één 
jaar oude paardenmest doorheen 
gewerkt. Lily: “Daarnaast hebben 

we afgelopen winter voor het eerst 
winterrogge als groenbemester 

gehad. Deze is in maart ondergespit 
dus langzamerhand wordt  

de grond wel beter.”

zou ontvangen!” Het voormalige weiland 

achter de boerderij was toen al deels be-

plant, er waren inmiddels ook al kleurige 

borders, twee boomgaarden en een hout-

singel. En de moestuin natuurlijk, want 

dat was Lily’s allereerste project. 

Na een kop koffie in de gezellige keuken, 

laat Lily me de tuin zien. Langs kleurige 

borders in een heerlijk nonchalante stijl 

lopen we naar de moestuin toe. Deze is 

8 bij 20 m en oogt heel sfeervol. “Aan-

vankelijk was het een potager, een mooie 

moestuin met graspaden”, vertelt Lily. 

“Maar op een gegeven moment ga je toch 

wat praktischer denken dus het werd steeds 

meer rechttoe rechtaan. In jaar vier, toen 
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mijn partner weg was, dacht ik ‘ik ga 

het niet redden om dit óók nog netjes te 

houden’.” De graspaden verdwenen, alleen 

die in het midden bleef over. Inmiddels 

heeft Lily hulp voor haar moestuin. Want 

heel toevallig kwam in die tijd Henk als 

vrijwilliger aangewaaid, vanuit Deventer 

komt hij meerdere keren per week naar 

‘zijn’ moestuin gefietst. “In ruil voor 

groente onderhoudt Henk nu de moestuin. 

Hij bepaalt ook welke groente wáár komt 

te staan. Dit waren bijvoorbeeld allemaal 

aardperen”, zegt Lily, terwijl ze naar een 

bed vol bonen wijst. “Henk werd er gek 

van omdat aardpeer zich enorm uitbreidt, 

je raakt deze eigenlijk nooit meer kwijt. 

Dus heb ik na drie jaar eindelijk ermee 

ingestemd dat het hier wegging. Het staat 

nu daar, helemaal achterin.” Om snel een 

border te vullen had Lily in het begin ook 

aardperen in de siertuin gezet. Aardpeer - 

ook wel topinamboer of knolzonnebloem 

genoemd - geeft niet alleen smakelijk 

knolletjes maar ’s zomers ook mooie, gele 

straalbloempjes aan stengels van wel 

2,5 m hoog. “In die border ben ik drie jaar 

bezig geweest om de plant weer weg te 

halen”, lacht Lily. “Maar als groenten zijn 

aardperen makkelijk en superlekker! Met 

blauwe kaas en champignons, in de winter 

in de oven, mmmmm!”

Nuttige insecten
Heerlijk om met zo’n enthousiaste tuin-

dame door haar moestuin te struinen! Lily 

wijst me op een lagere, wat zoetere rabarber 

met mooie rode stelen, laat me vroegdra-

gende aardbeien proeven en oogst alvast 

wat kapucijners. “Mijn lievelingsgroente 

zijn jonge kapucijners en jonge tuinbonen, 

met alleen maar een beetje knoflook en 

olijfolie, en wat zout en peper. Oh, dat is zo 

lekker!”, zegt ze gelukzalig. “En dan alleen 

maar heel even koken zodat de ergste bite 

ervan af is.” Het hele jaar eet ze uit eigen 

moestuin. Ze haalt amper groenten uit 

de winkel, alleen wat moeilijker te telen 

gewassen zoals paprika en komkommer. 

Terwijl Lily me rondleidt, is Henk bezig 

met onkruid wieden. Hij geniet volop van 

deze heerlijke plek, zo prachtig gelegen 

in het Achterhoekse coulissenlandschap. 

“Vanmorgen zag ik de kievieten, buitelend 

in de lucht”, zegt hij opgetogen. En meteen 

daarna, omhoog wijzend: “Kijk dáár, een 

buizerd op jacht!” Ook Lily geniet enorm 

van de natuurrijke plek waar ze woont. Dat 

ze ecologisch tuiniert en met In de tuin van 

Dorth de biodiversiteit wil vergroten, wekt 

dan ook geen verbazing. Om plaagdieren 

te weren is elk bed in de moestuin omrand 

met knoflook. Aan de rand van de moestuin 

hebben vingerhoedskruid, goudsbloem, 

toorts en prikneuzen zich her en der vrolijk 

uitgezaaid. Dit oogt niet alleen erg gezellig, 

de bloemen lokken ook allerlei nuttige in-

secten. Achter in de moestuin staan allerlei 

vaste planten door elkaar heen, gewoon voor 

de sfeer. Hier staat ook een mooie kweepeer 

naast bramen, frambozen, bessenstruiken, 

gojibessen en rimpelrozen. De rozenbottels 

laat ze hangen voor de vogels, het kleinfruit 

is voor eigen oogst. “Sinds twee jaar maak 

ik van de bessen jam. Vorig jaar had ik 

ook héél veel druiven, daar heb ik jam van 

gemaakt maar dat is een beetje mislukt. Een 

soort sap is het geworden, veel te dun, maar 

wel erg lekker. Je moet er meer pectine 

bijgooien, geloof ik, om dat een beetje dik 

te maken.” 

Eetbare bloemen
Op de kop van de moestuin ligt de 

kruidentuin, klassiek ingedeeld met buxus-

vakken. Van de gevreesde buxusmot heeft 

Lily in haar tuin nog amper last, alleen in 

de zijtuin is een stukje buxushaag kaal-

gevreten. Om te voorkomen dat ze straks 

alle buxus kwijt is, probeert ze dit seizoen 

een huis-, tuin- en keukenmiddel uit. 

‘Aanvankelijk was het een  
potager, een mooie moestuin 
met graspaden. Maar op een 
gegeven moment ga je toch 

wat praktischer denken.’
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BLIJ MET SNIJBIET
Lily vindt snijbiet een gewel-
dige groente. “Als je echt niet 
meer weet wat je moet eten, 
dan kun je altijd nog snijbiet 
nemen, want hier kun je de 

hele zomer van oogsten.  
Lekker om te roerbakken  
met een uitje, knoflook,  

appel en walnoot.”
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alles voor de vogels en de beesten.” Dat er 

regelmatig reeën en vossen door haar tuin 

lopen vindt ze een hele eer. En ze kan ook 

erg genieten van de egel die ze ’s zomers 

vaak voorbij ziet komen, als ze op het 

terras achter de boerderij zit. “Deze egel 

heeft een vast rondje. Hij komt hier langs 

gelopen en loopt dan door de tuin naar de 

singel toe. Vorig jaar was er ook altijd een 

muis, die volgde dezelfde route om een 

uur of zeven, als ik hier mijn wijntje zat 

te drinken. Leuk om te ontdekken dat ook 

dieren een vaste route hebben!” Door de 

tuin waggelen ondertussen de drie loop-

eenden die Lily vorig jaar aanschafte. Een 

leuk gezicht en ze eten meteen alle slakken 

in de borders op. Als we richting de grote 

vijver lopen, springen ze al kwakend in het 

water, opgejaagd door Lily’s nog jonge kat. 

Bij de vijver laat Lily me trots de kleurige 

bloemenwal zien, gemaakt van de aarde uit 

de vijver. Van oude stenen uit de boerderij 

is hier een grote insectenmuur/zitbank 

gemaakt. Allerlei insecten vinden hierin 

een schuilplek, net als padden, kikkers en 

salamanders. Op weg naar de lommerrijke 

voortuin passeren we een grote schuur; met 

behulp van vrienden is Lily deze aan het 

renoveren. Een flinke en tijdrovende klus! 

Als deze sfeervolle schuur klaar is, wil Lily 

er workshops tuinontwerp en beplanting 

gaan geven en is deze te huur voor bijvoor-

beeld trainingen. Maar eerst wil ze de 

opleiding Tuinontwerp afronden die haar 

op dit moment veel tijd kost. Wat een 

drive heeft deze dame! Ondanks tegenslag 

heeft ze haar droom toch kunnen verwe-

zenlijken. Lily: “Ik wilde zó graag buiten 

wonen. Het huis is eigenlijk bijzaak, als ik 

hier in een caravan zou wonen dan zou ik 

het ook goed vinden.”

Regelmatig strooit ze lookschilfers over de 

buxushaagjes. Vanwege de knoflooksmaak 

zouden de rupsen van de buxusmot dan 

niet meer van de blaadjes eten. Hopelijk 

gaat het werken. De kruidentuin herbergt 

een grote variatie aan kruiden. En dat 

is niet zomaar, want Lily houdt erg van 

koken. Behalve de gebruikelijke keuken-

kruiden staat er onder meer oesterblad, 

Vietnamese koriander, kerrieplant, aard-

beimunt en zoethoutgras dat lekker is in 

Indische of Thaise gerechten. Tussen de 

kruiden staan allerlei eetbare bloemen zoals 

roosjes, viooltjes en daglelies (Hemerocallis). 

Een vrolijk gezicht!

De moestuin met kruidentuin wordt aan 

één kant begrensd door een houtwal, een 

verhoogde aarden wal begroeid met onder 

meer eiken, vlier, lijsterbes en krenten-

boompjes. Dergelijke houtwallen werden 

ooit aangelegd om de perceelgrens aan te 

geven en eventueel wild buiten het perceel 

te houden. Nog steeds vormt de houtwal 

hier de perceelgrens. Met de boer van wie 

de houtwal is, heeft Lily afgesproken dat 

zíj de houtwal onderhoudt. Alsof het werk 

in haar eigen tuin nog niet genoeg is! Ze 

verwijdert er de woekerende bospest en 

maait ’s zomers het pad dat boven over de 

houtwal loopt. Tuinbezoekers en B&B 

gasten kunnen via dit heerlijke, schaduw-

rijke pad naar achter wandelen om ver-

volgens uit te komen in de bloemenweide 

achter Lily’s boomgaard. Via gemaaide 

graspaden loop je hier tussen de wilde 

bloemen door. Heel idyllisch!

Drie loopeenden
De nog jonge boomgaard - met kersen, 

appelbomen en een perenboom - wordt 

begrensd door een haag van appelbes 

(Aronia). Deze bloeit in het voorjaar met 

witte schermbloemen en geeft ’s zomers 

kleine, auberginekleurige bessen met 

een hoog gehalte aan antioxidanten en 

vitamine C. “Deze appelbessen zijn echt 

superfood”, aldus Lily. “Maar ik laat ze 

hangen voor de vogels, want het is hier 

allemaal ecologisch. Dus hier is van 

OPEN TUIN
Nieuwsgierig naar de tuin van Lily? 
Op 25 en 26 juli is de tuin te  
bezoeken tijdens het Tuinrondje 
Gorssel en verder op afspraak. 
Voor gasten van de B&B is de tuin 
altijd vrij toegankelijk.  
Meer info: www.tuinrondjegorssel.nl 
en www.indetuinvandorth.nl

‘Sinds twee jaar maak ik  
van de bessen jam.’


