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Nooit eerder zag ik een tuin als De 
Doornduyn. Niet alleen de ligging is 
uniek, de tuin zelf is dat ook. Want 
waar vind je een tuin van dit formaat, 
zo natuurlijk gelegen en zo goed in-
gepast in het landschap? Als ik vanuit 
de richting van het duinreservaat de 
duinweg in sla, zie ik links en rechts  
de uitlopers van de duinen met hier  
en daar bosschages. Iets verderop ligt 
een perceel dat oogt als een bosgebied. 
Het blijkt De Doornduyn te zijn. 
Een lange oprijlaan voert door een 
parkachtig gedeelte met bomen, een 
gazon en natuurlijk ogende borders in 
golvende lijnen naar een imposante 
villa met rieten kap. De woning blijkt 
een bewogen geschiedenis te hebben. 

Gebouwd in 1939 - inclusief bomvrije 
kelder - en in de oorlog in beslag geno-
men door de Duitsers die er kwartier 
hielden en twee bunkers in de tuin  
lieten bouwen. In 1993 brandde de 
villa voor een groot deel af en kwam in 
de verkoop.  Tineke: „Wij hebben het 
huis in afgebrande staat gekocht en 
volgens het oorspronkelijke ontwerp 
laten herbouwen; dat wil zeggen aan 
de buitenkant, want binnen hebben 
we het naar onze wensen ingedeeld. 
Kijk, deze muren zijn nieuw en dat  
zijn nog oude muren.”

Vraatschade
Tineke - tenger en energiek, stevige 
stappers en tuinkleding aan - leidt me 

in flinke pas door de tuin, om hier en 
daar even stil te staan voor tekst en uit-
leg. We starten met een rondje rondom 
de grote vijver vóór de woning die in 
1939 handmatig werd gegraven. Een 
houtsnipperpad - met een loofgang van 
beuken - slingert hier onder de bomen 

Vrijwilligers
In een tuin van 2,5 ha kan natuurlijk 
niet al te pietepeuterig getuinierd  
worden. Volgens  Tineke ben je alleen  
al met een wandelingetje door de  
tuin een uur zoet. Waar moet je in  
vredesnaam beginnen met het werk in 
de tuin? Een planning voor het onder-
houd heeft ze niet. „Wat het hardst  
gilt daar ga je aan de gang, je kunt nu 
eenmaal niet overal tegelijk zijn’’, zegt 
Tineke berustend. „En elk jaar doen we 
iets; dan pakken we een bepaalde hoek 
op om planten te scheuren.’’ Met ‘we’ 
doelt ze op het team van vrijwilligers 
dat haar elke donderdag in de tuin 
komt helpen. Daarnaast houdt Tineke’s 
man het gazon bij. Sinds een aantal 
jaren komen er tijdens de Landelijke 

en tussen schaduwminnende planten 
door. Net als in een bosje elders in de 
tuin bloeien hier in het vroege voorjaar 
veel verwilderingsbollen. Cyclamen, 
sneeuwklokjes, boshyacinten, bos-
anemonen, Corydalis (helmbloem) en 
Erythronium (hondstand) doen het hier 
erg goed, evenals diverse soorten 
Hepatica (leverbloempje). In mei-juni 
bloeien er veel Alliums, in september 
zorgen Colchicums en herfstkrokussen 
voor kleur.  Alleen krokussen plant 
Tineke niet meer, omdat deze steevast 
door muizen werden verorberd. 
In een natuurlijk gelegen tuin als deze 
komt nu eenmaal volop dierenleven 
voor.  Veel konijnen en hazen weten de 
tuin te vinden, net als buizerds - Tineke 
wijst me enkele braakballen aan - en 
soms reeën. „We hebben dit jaar een 
raar jaar gehad. De konijnen hebben 
zelfs de hosta’s opgegeten. Ook asters, 
dahlia’s en veel andere vaste planten 
hebben het moeten ontgelden omdat 
de konijnen door de droogte geen eten 
in de duinen konden vinden.’’ 
Maar ja, dat is nu eenmaal de natuur  
en in de borders neemt  Tineke er  
geen maatregelen tegen, daar is geen 
beginnen aan. De twee moestuinen  
zijn wel tot 1,20 m hoogte met gaas 
afgeschermd, anders zouden er geen 
groenten overblijven. En in de kas,  
die tegen een van de bunkers is aan-
gebouwd, beschermt  Tineke de jonge 
zaailingen van cyclamen en Corydalis 
met vliesdoek tegen de muizen. 

Alleen een tractor op een aangrenzend bollenveld doorbreekt de stilte in natuurtuin 
de doornduyn in Castricum. deze 2,5 ha grote tuin, die grenst aan het noord-Hollands 

duinreservaat, ligt rondom de fraaie villa van Tineke en dick van der Velden. de tuin heeft volgens 
Tineke elk seizoen zijn charme. „Het geeft hier een steeds wisselend beeld.”
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De Doornduyn
Unieke tuin in uniek landschap

Drie eigen bijen-
volken zorgen voor 
de bestuiving van 
de fruitbomen.

�aar vind je een tuin van dit formaat, zo natuurlijk 
gelegen en zo goed ingepast in het landschap?

Links:
In het najaar zijn  
op De Doornduyn  
volop padden- 
stoelen te vinden. 

Midden: 
Ook ’s winters is 
judaspenning nog 
decoratief. 

Rechts:
Op tal van plekken 
in de tuin staan de 
door Tineke zelf 
vervaardigde  
bronzen beeldjes. 
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Natuurwerkdag in november tevens 
vrijwilligers naar De Doornduyn om 
mee te helpen met het grove werk 
zoals het uitrijden van houtsnippers of 
compost. De storm van afgelopen juni 
zorgde op  Tineke’s domein voor vele 
omgewaaide bomen die bergen hout-
snippers voor de paadjes opleverden. 
Ook de compost is afkomstig uit eigen 
tuin. „Overal heb ik composthopen 
liggen, want dan hoef ik het tuinafval 
niet af te voeren.’’

Veel voedzamer nog dan de compost 
(zie het kader op de laatste pagina) is 
de door  Tineke zelfgemaakte wormen-
compost die ze vooral gebruikt in haar 
moestuin. Behalve wormen worden 
ook bijen ingezet. Drie eigen bijen-
volken zorgen voor de bestuiving van 
de fruitbomen die samen met enkele 
bijzondere bomen als de sneeuwklok-
jesboom (Halesia carolina) en zakdoeken-
boom (Davidia involucrata), in een apart 
deel van de tuin staan. Om de bijen van 

voldoende nectar te voorzien wordt 
elk voorjaar een bloemenmengsel  
voor bijen onder de bomen ingezaaid. 
„Elke week komt een imker langs om 
de volken te controleren op ziektes. 
Uiteindelijk krijgt hij de helft van de 
honing en ik de andere helft.’’

Sneeuwklokjes
Rondom de woning en ook tijdens 
onze wandeling door de tuin zie ik her 
en der mooie bronzen beeldjes op  

Links:
Boshyacint 
(Hyacinthoides 
non-scripta)

Midden: 
Heel nostalgisch,  
zo’n oude melkbus. 

Rechts:
Paarse en witte  
judaspenning. 

Midden in de zonnetuin 
ligt de ronde moestuin, 
met gaas afgeschermd 
tegen konijnen en reeën. 

�ok de compost is afkomstig uit eigen tuin. 
‘Overal heb ik composthopen liggen want dan 

hoef ik het tuinafval niet af te voeren.’
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sokkels staan. Ze blijken stuk voor stuk 
door Tineke te zijn vervaardigd. „Tien 
jaar geleden ben ik begonnen met een 
cursus ‘Beelden maken’. Maar nu heb 
ik er genoeg, ik hoef er niet nóg meer. 
Nu ga ik verder met mijn sneeuwklok-
jescollectie.” Ze vertelt dat haar man 
vijftig jaar geleden al met sneeuw-
klokjes begon, toen hij als tiener zijn 
vader - bollenkweker - meehielp met 
rooien. Vorig jaar nam haar man de 
sneeuwklokjesteelt van zijn broer 
over, toen die ermee stopte. 
Al zeventien jaar verzamelt Tineke als 
hobby sneeuwklokjes, sinds kort  
probeert ze er ‘wat aan te verdienen’ 
door in januari en februari met bij-
zondere soorten op twee beurzen te 
staan. De Doornduyn telt inmiddels 
zo’n 500 soorten en cultivars; deze 
zijn niet allemaal voor de handel, van 
bijzondere sneeuwklokjes heeft ze er 
maar één of enkele in haar tuin staan. 
Tijdens mijn bezoek eind september is 

er van dit bolgewasje echter nog niets 
te zien. Alleen de in de herfst bloeiende 
soort Galanthus reginae-olgae staat met 
enkele bloempjes te pronken, verder 
verraden alleen de talloze labels die 
onder de bomen uit de grond steken 
dat er een imposante collectie moet 
zijn. „Elke soort heeft een label. Ik heb 
ook een label in het bollenmandje 
(waar de bollen in zijn geplant, red.) 
gedaan, want anders weet je niet meer 
wat je hebt.’’ In een ander deel heeft 
Tineke massaal lenteklokjes (Leucojum 
vernum) uitgeplant, eveneens bestemd 
voor de handel. Ook dit bolgewasje 
doet het in de bosgrond onder de 
grove dennen erg goed. 

Bezige bij
Dat Tineke weg is van sneeuwklokjes 
blijkt ook als ze me de opslagruimte 
voor machines laat zien die eveneens 
gebruikt wordt als bezoekersruimte. 
In het keukentje zijn tegeltjes door 

haarzelf beschilderd met verschillende 
soorten van dit bolgewasje. Duidelijk 
is dat deze tuindame een bezige bij is, 
én erg creatief. Binnenkort start ze met 
een cursus sieraden maken, daarnaast 
past ze ook vaak op de kleinkinderen. 
Dat haar enorm grote tuin veel werk 
met zich meebrengt deert haar niet. 
„Soms werk ik twintig uur in de week 
in de tuin en soms vijftig. Ik ben geen 
slaaf van mijn tuin. Het is toch niet 
nodig dat alles pietje-precies is? Ik  
plan niks, en als het mooi weer is, ga  
ik gewoon lekker fietsen!”

Tineke over compost
■	 tineke verrijkt haar compost met basaltmeel (daar zitten veel mineralen 
 in), met as uit de open haard en met ladingen koffieprut van haar tennisclub.

■	 Voor een snellere omzetting van het tuinafval in compost voegt ze bacteriën 
 toe in de vorm van eM natuurlijk actief ( www.em-natuurlijk-actief.com).

■	 omdat tineke op zandgrond tuiniert gebruikt ze grove compost; in arme 
 zandgrond verdwijnt dit minder snel, waardoor het langere tijd een 
 structuurverbeterend effect heeft en vocht vasthoudt. 

■	 om de grond te verbeteren strooit tineke er, na het planten van bollen, een 
 1 cm dikke laag grove compost over.

■	 Door grove compost rondom hosta’s aan te brengen, hebben de hosta’s
 minder last van slakkenvraat. 

Links:
Galanthus elwesii 
subsp. monostictus 
’Doornduyn Piet’; 
deze eigen selectie
vernoemde Tineke 
naar haar schoonvader 
die 45 jaar geleden 
begon met het kweken 
van sneeuwklokjes. 

Midden: 
Colchicum ’Waterlily’, 
herfsttijloos.

Rechts:
Oosterse papaver,
Papaver orientalis 

Tineke samen met 
een vrijwilligster 
aan het wieden. 

Natuurtuin De Doornduyn
is het hele jaar alleen op afspraak open, voor groepen van minimaal 
10 personen. Tel. (0031) (0)72-505 18 01 of www.doornduyn.nl

�erwilderingsbolletjes
zoals Scilla zorgen bij het 

pad rondom de vijver al vroeg 
in het jaar voor kleur. 


