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Tuinontwerpster Greta Bäcker en haar 
gezin verruilden vier jaar geleden hun 
moderne woning voor een karakteris-
tieke honderd jaar oude boerderij op 
de vruchtbare zandgrond van het 
Groningse Wildervank. ,,Ik vind oude 
huizen mooi, ik houd ervan als er zo’n 
stukje historie aan ten grondslag ligt’’, 
vertelt Greta. De boerderij is prachtig 
gelegen, op een ruim terrein dat aan 
twee kanten aan water grenst. Aan de 
voorkant loopt een sloot, aan de zijkant 
ligt een baai die toegang biedt tot een 
plas waar je kunt zeilen. ,,We wonen 
hier heerlijk buiten, wat een enorm 
gevoel van vrijheid geeft!  Toch wonen 
we niet buitenaf, maar op een unieke 
plek midden in het dorp. Dat is ook 
fijn voor onze twee kinderen, die nu 
zelf veilig naar school of naar vrienden 
kunnen fietsen.’’
De historische boerderij staat op een 
perceel van ongeveer 4000 m2, dat 
aan de achterkant omgeven wordt 

door een houtwal. ,,Op slechts enkele 
bomen in de houtwal na, is er van de 
oorspronkelijke beplanting helaas 
weinig over’’, vertelt Greta met spijt in 
haar stem. ,,Zo’n vijftien jaar geleden 
is namelijk de baai aangelegd, waarbij 
het stuk land met de uitgegraven grond 
is opgehoogd. Hierdoor gingen alle 
oude bomen dood. Daarom hadden 
de vorige bewoners de tuin compleet 
opnieuw aangelegd. Toen wij hier 
kwamen, was de tuin nog heel pril en 
ook niet helemaal naar mijn smaak. 
Wel heb ik waardevolle dingen 
behouden, zoals een notenboom, en 
daar het ontwerp omheen getekend.’’ 

Contrast zoeken
,,Een van mijn uitgangspunten bij het 
ontwerpen van de tuin was dat de stijl 
moest aansluiten bij de oude boerderij. 
Daarom heb ik bijvoorbeeld geen 
roestvrij staal gebruikt’’, legt Greta uit. 
,,Tegelijkertijd houd ik erg van strakke 

en rustige basislijnen, wat je terugziet 
in het stramien van hagen. Zo ontstond 
er een ‘moderne boerderijtuin’, die 
een landelijke sfeer combineert met 
een eigentijdse uitstraling. Ik heb daar-
bij bewust het contrast gezocht tussen 
oud en nieuw. Rondom het huis lagen 
bijvoorbeeld heel veel oude gebakken 
klinkers; dat is mooi materiaal, zonde 
om weg te doen. Die hebben we dus 
gebruikt voor de paden en terrassen. 
Maar ik heb ze wel gecombineerd met 
strakke tegelvlakken van grijze natuur-
steen. Ook sommige bordergedeeltes 
heb ik wat strakker gehouden, terwijl 
andere stukken een lossere beplanting 
kregen in cottagestijl. 
Ik wilde de boerderij ook een groen 
kader geven; bij de sloot aan de voor-
kant was het namelijk heel erg kaal. 
Omdat je, over de sloot, uitkijkt op 
de straat er tegenover, was ook privacy 

kosten te spreiden hebben we de aan-
leg in fases uitgevoerd. In een tuin als 
deze gaat immers alles in het groot: je 
legt ruime terrassen aan en hebt veel 
bomen en planten nodig. Mijn man 

belangrijk. Daarom heb ik aan de voor-
zijde een haag geplant met langs de 
slootkant een rij knotwilgen. Ik werk 
graag met zo’n beplanting in lagen; 
daardoor wordt het zicht niet herme-
tisch afgesloten, maar creëer je in de 
zomer wel voldoende beslotenheid.’’

Veel wensen, minder tijd
,,Toen ik de tuin ging ontwerpen, 
hebben we met het hele gezin een 
wensenlijst gemaakt. Allereerst wilden 
we een ruim terras met verschillende 
zitplekken en een gezellige vuurplaats. 
Daarnaast een flink gazon, waar de 
kinderen konden spelen en genoeg 
plek was voor een klein zwembad, 
diverse borders en liefst ook een vijver. 
Verder een moestuin, kruidentuin en 
boomgaard om zelf groente en fruit te 
kweken, terwijl de kinderen graag een 
boomhut wilden. Om het werk en de 
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Grootte 
De tuin rondom de boerderij is 
4000 m2  . Op het ontwerp het 
gedeelte voor en links van het 
huis, dat door hagen wordt 
omgeven. 
Ligging 
De voortuin grenst aan een 
sloot. De zijkant van het huis met 
de terrassen en borders ligt op 
het zuiden. 
indeling 
Onderaan en ten dele links van 
het huis ligt de voortuin, met een 
stramien van hagen; langs de 
sloot staan knotwilgen, voor het 
huis liggen strakke borders met 
een beplanting in vakken. De zij-
tuin achter de schutting fungeert 
als privétuin met ruime terrassen 
en een groot gazon. Bij de 
keukendeur ligt de kruidentuin, 
achterin is een moestuin aange-
legd met verhoogde bedden. 
buiten de tekening 
Achter de boerderij ligt de hout-
wal, met de boomhut. Achter en 
links van de boerderij werd tot 
aan de baai extra grond van de 
gemeente gepacht, waar nu de 
bloemenwei en paardenwei zijn. 

De tuin van Greta Bäcker

�e 100 jaar oude boerderij werd aan de voorzijde aangekleed 
met hagen en knotwilgen langs de afgelopen winter dichtgevroren sloot.

De oude smeedijzeren poort vormt een spannend contrast met de 
zwart geverfde steigerdelen. 
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en ik doen heel veel zelf, maar zo’n 
project als dit lukt natuurlijk niet in 
één keer - hoe leuk het ook is! Daarom 
zijn bijvoorbeeld het vijvergedeelte en 
het overdekte vlonderterras nog niet 
aangelegd.’’ 
,,In zo’n ruime tuin kun je natuurlijk 
veel wensen realiseren, maar je moet 
het ook kunnen onderhouden’’, ver-
volgt Greta. ,,De piek van het tuinwerk 
ligt in het voorjaar, maar juist dan heb 
ik het als tuinontwerper extra druk en 
ook mijn man heeft een drukke baan. 
Je moet dus keuzes maken... In de 
voortuin heb ik gewerkt met grote 
groepen gemakkelijke planten, zodat 
ik daar niet zo vaak doorheen hoef.  
Zo staan er verschillende groepen 
hortensia’s, zoals Hydrangea paniculata 
’Limelight’, met een bodembedekker 
eronder.  Tussen flinke vlakken lila-
blauw kattenkruid (Nepeta) bloeit eind 
voorjaar Allium ’Globemaster’ en in de 
zomer de witte roos Schneewittchen. 
Later in het jaar komt er nog paarse 
Verbena bonariensis doorheen, waardoor 
die plek heel lang mooi blijft.’’

Terras achter de poort
Door de voortuin loopt een klinkerpad 
vóór de erker langs naar de zijkant van 
het huis, waar de ingang ligt. Een 
dubbele schutting van zwart geverfd 
steigerhout scheidt het tuindeel bij de 

ingang af van de privétuin met de 
terrassen. In de strakke schutting 
vormt de smeedijzeren poort een 
opvallend contrast. ,,Ik wilde de 
schutting niet helemaal dicht hebben; 
smeedijzer leek me heel passend als 
overgang tussen de moderne voortuin 
en de sfeer van de oude boerderij. Op 
een dag zijn we met de aanhanger naar 
Brabant gereden waar we deze poort 
vonden bij een handelaar in antieke 
bouwmaterialen. Ik vroeg me wel af 
of die ronde bovenkant tussen de 
strakke steigerplanken zou staan, 
maar het resultaat was geweldig!’’ 
Het hoofdterras biedt royaal plaats 
aan een ruime tafel voor zes personen. 
Wat verderop langs het huis staan twee 
ligbedden om heerlijk te loungen; 
grote bakken met bamboe geven dit 
gedeelte beschutting. ,,Bij het terras 
hebben we ook een vuurplaats aange-
legd’’, vertelt Greta. ,,Omdat die plek 
pal op het zuiden ligt, heb ik er drie 
dak-eiken geplant (Quercus palustris), die 
voor wat schaduw zorgen. In mijn 
vorige tuin had ik dakplatanen, maar 
die groeien erg dicht; deze dak-eiken 
hebben fijner blad, zodat er mooi 
gefilterd licht doorheen valt. 
Dichter bij het hoofdterras heb ik 
borders gemaakt die wat bewerkelijker 
zijn. Daar probeer ik ook wat dingen 
uit voor mijn werk als tuinontwerper. 

�e �oortuin

1 Zicht met privacy Met een haag 
met daarvoor een rij bomen creëert 

u een gelaagde beplanting, die het zicht 
niet hermetisch afsluit maar ’s zomers 
wel beslotenheid geeft. 

2 Sfeer en contrast Laat de tuin 
aansluiten bij de sfeer van het huis, 

maar schuw het contrast niet. Een 
mix van oude en nieuwe materialen 
houdt het spannend, zoals klinkers met 
moderne tegels of een strakke schut-
ting met een oude smeedijzeren poort. 

3 onderhoud Een border met veel 
verschillende planten geeft meer 

werk dan vaste planten in grote vlak-

ken. Heesters met een bodembedekker 
eronder zijn onderhoudsvriendelijk.

4 borderontwerp Let niet alleen 
op kleur en bloeitijd, maar ook op 

vormcontrast met een combinatie van 
bolle bloeiwijzen, schermen en aren. 
Zet er ook wat wintergroene planten 
tussen. 

5 bloemenwei Met zaaien kunt u 
tegen relatief lage kosten een leuk 

effect realiseren; er bestaan talloze 
mengsels, kies er een dat bij uw grond-
soort past. 

5x Slimme ontwerptips 
van Greta Bäcker

’s�omers bloeit Rosa �chneewittchen 
tussen de paarse �epeta.

Zicht over het pad in de voortuin 
(parallel aan het huis), met strakke 
vakken uitbundig bloeiende Nepeta 
met Allium ’Globemaster’. 

Aan de voorkant biedt de 
beukenhaag met de rij knotwilgen 
voldoende privacy, zonder het 
zicht compleet af te sluiten. 

�e �rivétuin De privétuin heeft een 
ruim terras; bij de vuur-
plaats zorgen drie dak-

eiken voor wat schaduw. 

Bamboe (Phyllostachys aureosulcata 
’Spectabilis’) in grote bakken schermt 
de loungehoek af van het tuindeel erachter.

Het hoofdterras van klinkers 
wordt geaccentueerd door 

een tegelvlak van grijze 
natuursteen, waarop de eet-

tafel staat.
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Rondom de vuurplaats staan sier- 
grassen als Pennisetum en de anderhalve 
meter hoge Stipa gigantea. Samen met 
de wijnrode schermen van Sedum 
’Matrona’ zorgen ze ervoor dat deze 
plek tot in de winter mooi blijft. In 
de lente bloeien hier diep purperen 
tulpen ’Queen of Night’. In de voor-
zomer zorgt Geranium phaeum met 
massa’s dieppaarse bloemetjes voor 
een cottageachtig effect, waartussen 
het witte vingershoedskruid mooi 
oplicht. Er staat ook rode Astrantia, 
maar die doet het niet goed - daarvoor 
moet ik nog wat anders verzinnen.’’

Natuurlijk effect
,,Tegen de schutting van zwart 
steigerhout ligt de roze border. Omdat 
daar vrij veel soorten door elkaar heen 
groeien, is die wat bewerkelijker - je 
moet het een beetje begeleiden om 
een natuurlijk effect te houden. In 
juni-juli combineren de talloze 
karmijnroze bloemetjes van Geranium 
’Patricia’ heel mooi met Allium 

’Globemaster’. Daartussen staat 
Pimpinella major ’Rosea’, een vaste plant 
met fijn blad en zachtroze schermen 
die zich heel mooi door de border 
weeft. Iets later bloeit Phlomis tuberosa 
’Amazone’, met paarse bolletjes langs 
de stengel. Dan komen er ook witte en 
paarse planten in bloei zodat de border 
van kleur verandert: witte Gaura lind- 
heimeri en paarse Veronicastrum virginicum 
’Lavendelturm’ en Salvia nemorosa 
’Ostfriesland’ - die de afgelopen 
winter een beetje weggevallen is, dus 
daar zoek ik een andere voor - met de 
blauwe aren van Perovskia ’Blue Spire’. 
Bij het ontwerpen van een bloemen-
border zoek ik niet alleen naar mooie 
kleurcombinaties maar let ik ook op 
vormcontrast, zoals scherm- en bol-
vormige bloeiwijzen met aren. In het 
midden van de border vormen de 
bamboe Phyllostachys aureosulcata 
’Spectabilis’, Liriope en witbonte Carex 
morrowii ’Ice Dance’ een wintergroen 
stramien. Die Carex breidt zich hier heel 
erg uit; die gaat eruit denk ik.’’ 

Bloemenwei en paarden 
,,In de houtwal achter het huis heeft 
mijn man samen met de kinderen 
een boomhut gebouwd, inclusief 
schommels en een touwladder. Nu 
de kinderen wat ouder zijn, vinden ze 
de boomhut niet meer zo avontuurlijk 
- ze zijn eraan gewend. Maar andere 
kinderen die hier komen spelen 
vinden het fantastisch! 
Inmiddels hebben we het stuk grond 
achter en naast de boerderij kunnen 
pachten van de gemeente. Een deel heb 
ik ingezaaid als bloemenwei, terwijl 
op het achterste gedeelte de paarden 
grazen. Door zelf te zaaien kun je met 
relatief lage kosten een leuk effect 
realiseren. De bloemenwei wordt nu 
na een paar jaar iets minder mooi, er 
komt wat onkruid in en bepaalde 
grassen beginnen te domineren. 
Waarschijnlijk was de grond té vrucht-
baar, veel wilde soorten doen het beter 
op schrale grond. Daarom overweeg ik 
om extra geel zand door de toplaag te 
mengen en de wei opnieuw in te 
zaaien. De bloemenwei is namelijk een 
van onze favoriete plekjes. Er staat een 
extra lange picknicktafel, waar we na 
het eten graag koffie drinken. Dan heb 

�e stoere boomstammetjes bij de vuurplaats 

passen perfect bij de kampvuursfeer; tussen de 

siergrassen bloeit �edum ’�atrona’. 

Stipa gigantea weeft 
met wuivende halmen 

een transparant gordijn 
rond de vuurplaats. 

De roze border in cottagestijl, 
met Geranium ’Patricia’, Allium 
’Globemaster’ en Pimpinella 
major ’Rosea’, terwijl bamboe, 
Carex en Liriope wintergroene 
accenten vormen. 

je daar een fantastisch uitzicht: de 
ondergaande zon boven het water, 
terwijl je uitkijkt op de paardenwei. 
Uiteraard zijn er altijd dingen die nog 
gedaan moeten worden of anders uit-
pakken. We zijn begonnen met de 
belangrijke stukken, zoals de voortuin 
met de bomen en hagen en de achter-
tuin met de terrassen. De vijver is een 
stukje luxe, dat stel je gemakkelijker 
nog even uit. Daar wil ik met corten-
staal gaan werken, een heel mooi 
materiaal. Achter in de tuin was de 
grond zo nat dat er niets wilde groeien. 
Toen hebben we dat deel maar dicht-

gestraat en er een kas op gezet.   
Deze plek heeft zoveel aantrekkelijke 
kanten! We hebben bijvoorbeeld ont-
zettend veel groente en fruit uit eigen 
tuin. Natuurlijk appels en peren, maar 
ook bessen, frambozen, kersen en 
pruimen. Verder staan er een hele grote 
vijgenboom, een walnoot en hazel-
nootstruiken. Dat geeft zo’n gevoel van 
rijkdom’’, zegt Greta enthousiast. ,,Het 
is echt zo’n landlevengevoel, net als de 
kippetjes die voor verse eitjes zorgen. 
We hopen hier nog lang te wonen - een 
tuin van dit formaat blijft natuurlijk 
toch een gróót project!’’

De bloemenwei zaaide Greta 
in met een mengsel dat een-

jarigen, tweejarigen en vaste 
planten bevatte. 

�e houtwal achter de boerderij ademt nog de 

authentieke sfeer, een prachtplek voor een boomhut! 

De XL picknickbank is de favoriete plek voor de avondkoffie, met uitzicht over de 
paardenwei terwijl de zon boven het water ondergaat.

�e �uurplaats

�e �loemenweide


