
Tuinieren 
voor dieren

Lily de Boer tuiniert niet alleen voor het 
mooie plaatje rondom boerderij ‘De Nieuwe 

Haar’ in Kring van Dorth. Elk plan dat ze 
ontwikkelt, dient een hoger doel: bijdragen 

aan een ecologisch evenwicht. Zo recyclet ze 
bouwmaterialen van eigen erf, verschraalt ze 
de bloemenweide en plant ze besdragende 

bomen en heesters voor vogels. Reeën mogen 
er gerust een (bloem)blaadje mee-eten.

Drie langgenekte Indische loopeenden waggelen 
in ganzenpas achter elkaar ‘In de tuin van Dorth’. 
Cheryl, Tante Cor en Martin zijn vernoemd naar 

personages uit de serie ‘Gooische Vrouwen’. De koddige 
beesten helpen tuinierster Lily de Boer bij het slakkenvrij 
houden van haar borders. “Maar ze zijn er ook voor de 
gezelligheid”, zegt ze lachend. “Ze weten het precies als 
ik weer ergens engerlingen heb gevonden.” De eenden 
worden in het slakkenbeleid geassisteerd door een toom-
pje ‘Red-de-Legkippen’. Maar ook door de egels die Lily 
ophaalde bij de egelopvang. Het is slechts één voorbeeld 
van het ecologische tuinierprincipe dat ze hanteert. Het 
is een vanzelfsprekendheid voor de biologe. “Ik tuinier 
hier niet alleen voor mezelf. Deze tuin maakt deel uit van 
het landschap, van een heel ecosysteem. Als je je erin 
verdiept hoe dat werkt, dan begrijp je waarom slakken 
en insecten hier noodzakelijk zijn; andere dieren zijn er 
afhankelijk van. Met het gebruik van bijvoorbeeld pestici-
den doorbreek je die kringloop. Als je je laat leiden door 
de angst voor vraat en plagen, verlies je in mijn ogen de 
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1  Puttertjes eten ‘s winters de zaden uit de 
kaardebollen.

2  Voor de oude hooiberg ligt een grote moestuin.

3 Astilbes als blikvangers in de voortuin.

4  Lily met Puk, een kruising van Berner Sennen en 
Sint-Bernhardhond.

5  Zonnekruid (Helenium).

6  Een graspad meandert langs de bloemenheuvel.

7 Rode zonnehoed (Echinacea purpurea).

8  Naast de hangmat hangt een notendroger van 
wilgenvlechtster Marian Stam.

9  De zalmroze Dahlia is een van vele planten die 
Lily kreeg van andere tuiniers.

verbinding met de natuur.” Lily strijkt dan ook over haar 
hart als de slakken de hosta’s perforeren. Of als de reeën 
van de rozenblaadjes snoepen. “Ik probeer me niet te 
ergeren aan dat soort dingen. Ik wil een beheerder zijn 
van de natuur, geen vernietiger.”  
 
Stekjes van de buren
In haar jeugd woonde Lily in het dorpje Almen, niet ver 
van haar huidige stek in de Gelderse buurtschap Kring 
van Dorth. Acht jaar geleden keerde ze vanuit Haarlem 
terug naar haar groene roots. Samen met haar toenmali-
ge partner kocht ze de charmante boerderij ‘De Nieuwe 
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. 
Rondom het huis ontwierp ze cottage-achtige, ronde 
borders, als knipoog naar de vorm van de oude hooi-
berg. Hierin plantte ze bijzondere heesters als Choisya’s, 
Indiase meidoorn, parelstruik en veel vaste planten in 
fl amboyante kleuren. “Gelukkig kwam de ene na de an-
dere buur met een kruiwagen vol planten aanzetten. Roze 

scharnierbloemen, verschillende asters, duizendknoop, 
vaste zonnebloem; allemaal stekjes uit eigen tuin. Daar 
was ik heel erg blij mee want mijn tuin moest vol en dat 
kost veel geld. De buurvrouwen namen me ook mee naar 
marktjes en ruilbeurzen hier in de buurt. Daar verkochten 
ze leuke planten voor kleine prijsjes. Inmiddels heb ik ook 
al weer veel vervangen en zelf weggegeven. Het tuinvirus 
maakt dat ik altijd op zoek ben naar goede planten voor 
mooie combinaties.”
 
Bloemenheuvel
Bij het ontwikkelen van haar tuin werkte Lily een wensen-
lijstje af. Daar stond onder meer een boomgaard, natuur-
lijke vijver, moestuin en bloemenweide op. Maar sommi-

Tips voor een duurzame en biodiverse tuin
 
·  “Haal niet alles rigoureus weg als je begint met een tuin maar bedenk 

of en hoe je bestaande structuren kunt hergebruiken.”
·  “Zoek op Marktplaats naar tweedehands materialen en planten. 

Ik heb er voor de vijver bijvoorbeeld zakken vol met waterpest en 
fonteinkruid gevonden.”

·  “Ik laat ieder voorjaar een lading verhakselde houtsnippers komen 
waarmee ik de borders afdek. Dat voorkomt onkruid en uitdroging, 
spaart dus water, en ziet er strak uit. Ik werk er paardenmest door 
voor extra voeding.”

·  “Koop gifvrije bloembollen. Ik koop ze zelf online bij 
www.sterkebollen.nl en www.naturalbulbs.nl”

·  “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.” 

·  “Om de luizen te bestrijden maak ik een extract van een paar tenen 
verse knofl ook, een tak rozemarijn en een halve liter water. Dat spuit 
ik op het blad.“

·  “Probeer verschillende biotopen te creëren in je tuin, met 
bijvoorbeeld een vijver, een stukje bloemenweide, stapelmuurtjes, 
besdragende heesters in een houtwal; op die manier lok je veel 
verschillende dieren in je tuin.” 
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1  Het terras bij het Provencaalse tuinmuurtje kijkt uit 
op een weelderige border. Erachter wordt de tuin 
landschappelijk met een grote vijver.

 
2  Voor het schuurtje bloeit een grote groep rode 

duizendknoop (Persicaria amplexicaulis).
 
3  De paadjes rond de boerderij zijn gelegd van oude 

waaltjes

Ik mocht ze zo meenemen. Geweldig, dat soort vond-
sten. Met mijn aanhangwagentje cross ik overal naartoe 
om spullen op te halen.”  
 
Oude gierkelder
Naar de randen toe wordt de sfeer van de tuin losser en 
wilder. Zo is er een kruidenrijke grassenweide die Lily pro-
beert te verschralen; ze mest en maait er niet. In de winter 
grazen er schapen; dit is vriendelijker voor de insecten én 
beter voor de bodem. Inmiddels duiken hier steeds meer 
inheemse planten en grassen op, waaronder boterbloe-
men, duizendblad en ratelaar. Die trekken op hun beurt 
inheemse vlinders, bijen en andere insecten aan. “Zo’n 
grassenweide draagt echt bij aan de biodiversiteit. En hij 
vraagt veel minder onderhoud dan een border.” In het gras 
plant Lily ook vaste planten die in de tuin teveel woekeren. 
Zoals prikneuzen, ganzenbloemen, vaste zonnebloemen 
en haar favoriete kantbloem Ammi majus. Hier mogen ze 
zich naar hartenlust uitzaaien en mengen. “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.” De oude gierkelder naast de boerderij was 
aanleiding voor een originele border. Lily maakte er een 
regenwaterbassin van. De lelijke betonnen plaat bedekte 
ze met aarde. De hortensia’s doen het opvallend 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.”
 
Natuur is leven
Dicht bij huis betrok Lily een ingestorte paardenstal op 

ge ideeën ontstonden juist ook vanuit een lopend project. 
Een mooi voorbeeld daarvan is de bloemenheuvel in het 
hart van de tuin. Na het uitgraven van de vijver bleef een 
berg zwart zand 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. “Ik vond het een 
uitdaging om op mijn erf zoveel mogelijk te behouden en 
hertegebruiken. Met die stenen heb ik de bloemenheuvel 
bekleed zodat een insectenmuur ontstond. In de praktijk 
blijkt het ook een amfi bieënwand. Kikkers, padden en 
zelfs salamanders schuilen tussen de steentjes. Ik zie ze 
regelmatig als ik het gras uit de voegen haal.” Lily met-
selde zelf een trapje over de heuvel, zodat ze op de top 
kan genieten van het uitzicht tussen de bloemen. Aan de 
vijverzijde stapelde ze eigenhandig een bankje. “Gemaakt 
van omgekeerde betontegels, gevonden op Marktplaats. 

een bijzondere manier bij de tuin. Ze liet twee muren 
staan, zodat een knus en windluw terras ontstond. “Die 
stal had één mooie verweerde muur, precies op het 
zuiden. Ik zag me daar al helemaal zitten in het zonne-
tje. Vrienden die me een handje hielpen, hadden de stal 
al bijna neergehaald. Ik kon er nog net tussen springen. 
Voor hen was dit oude meuk, voor mij een kans om op 
een duurzame manier een erf op te bouwen.” Lily verfde 
de wanden op het noordoosten Provençaals blauw. Het 
is dé spot voor een ontbijt in de ochtendzon, tussen 
de ranken van blauwe regen, oranje trompetbloemen 
en roos ‘New Dawn’. Aan de andere kant vangt ze ’s 
avonds de laatste zonnestralen van de dag. Het uitzicht 
reikt tot ver voorbij haar erfgrens. “Mijn eerste project 
hier was het aanleggen van een houtsingel rondom het 
erf. Het was een manier om me deze grote, open plek 
eigen te maken. Inmiddels heb ik de singel op verschil-
lende plekken weer opengemaakt. Ik wil graag het zicht 
op de landerijen behouden. En op deze manier kunnen 
de dieren zo mijn tuin in lopen.” Sinds Lily verschillende 
biotopen creëerde, is de biodiversiteit in haar tuin enorm 
toegenomen. “Voorheen zaten hier amper vogels. Nu 
barst het ervan. Ik word elke ochtend wakker met het 
gezang van de tuinfl uiter. De middelste bonte specht zit 
hier, het ijsvogeltje, de zwartkop en zelfs de spotvogel is 
hier gesignaleerd. En allerlei salamandertjes. De reeën 
komen hier zelfs drinken uit de vijver. Elke dag verwon-
der ik me weer over het leven dat deze tuin aantrekt. 
Tegelijkertijd maak ik me als biologe ook zorgen. Het 
platteland is verworden tot industrieel landschap waar 
veel te weinig ruimte is voor wild. Ik hoop dat mijn tuin 
daarin een stapsteen kan zijn.”

10 x groen voor de vogels
·  Kaardebol – Dipsacus fullonum (zaden)
·  Appelbes - Aronia (bessen)
·  Gelderse roos - Viburnum opulus (bessen)
·  Hulst - Ilex aquifolium (bessen)
·  Krentenboom – Amelanchier lamarckii (krenten) 
·  Vuurdoorn - Pyracantha (bessen)
·  Korenbloem – Centaurea cyanus (zaden)
·  Lijsterbes – Sorbus (bessen
·  Olijfwilg - Eleagnus (vruchten) 
·  Sierappel - Malus ‘Red Sentinel’ (appeltjes) 

Naar de Tuin van Dorth
Lily opent haar tuin tijdens het Tuinrondje Gorssel op 24 en 25 juli. 
Ook op afspraak kun je hier door de tuin wandelen. Wat langer 
blijven? Lily verhuurt twee B&B kamers in haar boerderij. Ook 
ontwerpt ze tuinen en geeft ze tuinadvies. De sfeervol verbouwde 
schuur is te huur voor onder meer vergaderingen en ‘heidedagen’. 
Meer informatie: www.indetuinvandorth.nl
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