Drie terrassen rond een vijver

Voortuin als

loungeplek

De zonnige voortuin bij deze moderne, vrijstaande nieuwbouwwoning in Haren is maar
liefst 32 m diep. De bewoners wilden er meerdere
terrassen hebben met voldoende privacy, zonder
de tuin volledig af te sluiten. Een uitdaging voor
tuinontwerpbureau Greta Bäcker.
Tekst: Annemarie Görts Foto’s en tekening: Greta Bäcker

e woning is gesitueerd aan
de rand van een nieuwbouwwijk. Om de wijk een
groene uitstraling te geven
staan de woningen relatief ver van
de straat af; hierdoor is de voortuin in dit
geval ruim twee keer zo groot als de

Basisgegevens

achtertuin. Om de royale voortuin
optimaal te kunnen gebruiken, wilden

Tuin
Voortuin van 32 m diep en 15 m breed,
gericht op het zuiden. Het hoogteverschil
vanaf de straat tot de woning bedraagt
60 cm
Woning
Moderne vrijstaande woning,
bouwjaar 2007
Bewoners
Gezin met vier al oudere kinderen,
die allen het huis uit zijn

de bewoners hier veel zitgelegenheid

Ontwerpwensen

vlakken met betontegels. De bedoeling
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strakke lijnvoering met moderne
uitstraling
meerdere terrassen waaronder een
ruime loungeplek
indeling in verschillende ruimtes
voldoende privacy zonder de
voortuin volledig af te sluiten
strakke vijver
37 m(!) lang pad naar de voordeur
aantrekkelijker maken
aanwezig hoogteverschil fraai
opvangen
niet te veel onderhoud
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waaronder een riante loungeplek. Bij
de architectuur van de woning is hier al
rekening mee gehouden; de voordeur
bevindt zich aan de zijkant en is bereikbaar via een apart 37 m(!) lang pad,
afgescheiden van de rest van de
voortuin. Om dit lange en smalle pad
aantrekkelijker te maken is het grind
op enkele plaatsen onderbroken door
is dat boven deze vlakken nog staaldraad wordt gespannen als houvast
voor blauweregen.

Overloop
Voor de achtertuin maakte Greta
Bäcker een ontwerp waarbij een groot
gazon en enkele knotwilgen zorgen

De wintergroene bamboe (1)
op de voorgrond zal
uiteindelijk de inkijk vanuit
de buurtuin tegengaan.

voor een mooie aansluiting op het
aangrenzende landschap. Maar het
hart van de buitenruimte ligt - letterlijk en
figuurlijk - in de voortuin. Daar liggen drie
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Drie terrassen rond een vijver

Planten in deze tuin
1. Bamboe
Fargesia murieliae ’Jumbo’

fijn, frisgroen blad
half wintergroen
zon tot schaduw
hoogte 3,5 m
2. Lampenpoetsergras
➽
➽
➽
➽

Pennisetum alopecuroides

bruine pluimen in augustus
mooi wintersilhouet
zon of halfschaduw
hoogte 90 cm
3.	Pluimhortensia
➽
➽
➽
➽

Hydrangea paniculata ’Limelight’

heester
roomwitte pluimen in
augustus-september
➽ zon tot halfschaduw
➽ ook voor droge grond
➽ hoogte 1 m (gesnoeid),
2-3 m (ongesnoeid)
4. Zonnehoed
➽
➽

Echinacea purpurea ’Rubinstern’

vaste plant
purperrode bloemen
van juli tot september
➽ zon
➽ hoogte 100 cm
➽
➽

terrassen met uitzicht op een grote,
strakke vijver. Greta Bäcker: „De vijver
dient als blikvanger en ligt centraal in
de tuin; hij is mooi zichtbaar vanaf de
terrassen, maar ook vanuit de woonkeuken. En zelfs vanaf de straat kun je
er nog een glimp van opvangen.”
Aan één kant van de vijver is een kleine
overloop gemaakt; het water dat vanuit
de vijver hierin stroomt zorgt voor een
extra dimensie op het aangrenzende
loungeterras. Beukenhagen zorgen op

Hortensia ’Limelight’ (3) vormt aan de
straatkant een prachtige combinatie
met lampenpoetsergras (2).

dit terras voor intimiteit, terwijl het vak
met wintergroene bamboe aan de
andere kant van de vijver (op termijn)
inkijk vanuit de buurtuin tegengaat.
Grenzend aan de woning ligt een
deels overdekt vlonderterras, dat is
bedoeld voor een klein zitje of voor twee
ligbedden. Het hoofdterras grenst aan
de woonkeuken en biedt ruimte aan
een royale eettafel.

Spanning
Het tuingedeelte aan de straatkant is
zowel functioneel als visueel aantrekkelijk vanaf de weg. Hier bevindt zich de
garage met daarvóór parkeerruimte

Aan de kant van het loungeterras stroomt het vijverwater over in een kleine overloop.

Treden in de verharding vangen in dit tuingedeelte het hoogteverschil op.

voor twee auto’s en achter de garage
is ruimte voor de containers. Om de
containers probleemloos van en naar

en achteraan staan beukenblokken

de straat te rijden is het hoogteverschil

van 2,5 m hoog maar daar kijk je

in dit tuingedeelte opgevangen door

tussendoor. Dit alles is gedaan om

de tuin geleidelijk af te laten lopen;

spanning te creëren, vanaf straat is er

treden, zoals in het loungegedeelte,

wel zicht op de tuin maar je kunt niet

zouden hier niet praktisch zijn.

alles overzien.”

Om de tuin enigszins af te sluiten,

De purperrode bloemen van zonnehoed (4)
zorgen tot in september voor kleur.

De beplanting bestaat uit grote groepen
gemakkelijke planten met veel effect.
niet te veel onderhoud willen, staan er

Hoge paarse sieruien tussen het katten-

maar ook nog contact met de straat

Bolesdoorns

opvallend veel bloeiende planten in.

kruid zorgen in mei al voor kleur.Aan

te houden heeft de tuinontwerpster

Om de woningen aan de overkant aan

Greta Bäcker: „De beplanting bestaat

de straatkant is hortensia ’Limelight’

met hagen gespeeld. Greta Bäcker:

het zicht te onttrekken, staan links van

uit grote groepen gemakkelijke planten

gecombineerd met het sierlijke

„De hagen verspringen wat - ook in

de oprit vier bolesdoorns in een L-vorm.

met veel effect die lang iets te bieden

lampenpoetsergras wat maanden

hoogte - en lopen niet over de hele

Hierachter zorgt een L-vormig gazon

hebben, zoals Echinacea. Of katten-

achtereen een aantrekkelijk beeld

breedte van de tuin.Vooraan zijn ze wat

voor een mooi, rustig groen vlak. Hoewel

kruid dat, als je het na de bloei afknipt,

oplevert, terwijl bij het loungeterras

lager zodat je er overheen kunt kijken

de tuin ontworpen is voor mensen die

weer gaat bloeien.”

hortensia ’Annabelle’ voor kleur zorgt.

Tussen de beukenblokken door is er zicht
op het loungegedeelte.

De ontwerptekening
grindpad naar hardhouten
vlonderterras
voordeur

beukenhaag
(hoogte 2 m)

woonkeuken

beukenhaag loungeterras van
(hoogte 1,4 m) betontegels

vlak van
beukenhaag
betontegels (hoogte 1,4 m)

oprit van betonklinkers (antraciet)

garage

Tuinontwerp
Tuinontwerpbureau
Greta Bäcker
Torenstraat 5
9648 CR Wildervank
tel. (0031) (0)598-39 48 09
www.tuinontwerpbureau.nl

gazon

gazon

Tuinaanleg
De tuin is aangelegd door een zwager van
de familie, die hovenier is.
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2010

leibeuk

2010

hoofdterras van
betontegels
(60x60 cm)

vak met
bamboe

wilgbladige vijver met schanskorven beukenblokken
sierpeer (3x) overloop met leibeuken (hoogte 2,5 m)

beukenhaag
(hoogte 1,4 m)

bolesdoorns (4x)
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