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Strak, 
speels  

& stoere 
materialen

Bij een nieuwbouwwoning in 
Groningen ontwierp Greta 
Bäcker een strakke en toch 
weelderige tuin. Om uitzicht te 
houden op de aangrenzende 
fraaie groenstrook kwam er  
op de erfgrens geen hoge 
schutting maar een stoere  
pergola van steigerbuizen.  
De clematissen die hier  
langs staaldraden omhoog 
klimmen, zorgen ’s zomers 
voor voldoende privacy. 
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S EN TEKENING: GRETA BÄCKER
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& stoere 
materialen

GEGEVENS

TUIN
Voortuin, achtertuin en strook aan de zijkant. De  
achtertuin is 8 m breed en 6,5 m diep, is gericht op het 
zuidwesten en grenst aan een mooie groenstrook. 

WONING
Nieuwbouwwoning uit 2011.

BEWONER
Gerard Huizinga

WENSEN
•  strak ontwerp in harmonie met de woning
• diepte en spanning in de tuin
• tuin niet afsluiten, wel privacy
• witte schuurtjes ‘achterburen’ camoufleren
• weelderige, sfeervolle beplanting
• diervriendelijke tuin, beplanting die vogels lokt
• waterelement

‘Ik heb gekozen voor stoere 
materialen: steigerpalen, 
staaldraad, cortenstaal en 

oud-Hollands beton.’

Tuinontwerpster
Greta Bäcker: 
„De hele opzet was om de tuin dieper te laten lijken, en 
dat heb ik met name gedaan door hoogte te creëren. 
Daarom heb ik pergola’s van steigerpalen ontworpen; 
één midden in de tuin en één aan het einde met staal-
draden met klimplanten erlangs. De klimplanten zorgen 
voor hoogte en beschutting, maar sluiten de tuin toch 
niet af. Ik wilde dat het optisch ruimtelijker zou lijken, en 
daarnaast moest de beplanting sfeervol en weelderig 
zijn. Klimplanten kunnen daarbij helpen. Ook het kleine 
hoogteverschil geeft een ruimtelijk idee; het achterste 
tuindeel ligt 15 cm lager. Dat geeft meteen wat meer 
beschutting. Omdat de opdrachtgever een man is,  
heb ik gekozen voor stoere materialen: steigerpalen, 
staaldraad, cortenstaal en oud-Hollands beton. Het  
cortenstaal komt overal terug: in de schutting, in de  
plantenbakken, in de sokkel voor de vogeldrinkschaal  
en in de opstaande borderrand. Hierdoor wordt de tuin 
echt één geheel.’’ 

Het oranjegetinte hardhout zal mettertijd naar bruingrijs verkleuren.

Om de relatief kleine tuin groter te laten lijken, is het achterste tuindeel 15 cm lager 
gelegd.  
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Bewoner
Gerard Huizinga:  
„De tuin vind ik geweldig mooi, zeer 
aansprekend! Ik wilde een strakke, 
bloemrijke tuin met veel kleur en 
diepte, deels transparant en toch 
besloten. Dit heeft Greta keurig  
opgelost met pergola’s van steiger-
buizen. Ze raadde af om pergola’s 
van hout te maken omdat de woning 
aan de onderkant is bekleed met 
Braziliaans hardhout, dat is nu oranje-
achtig maar verkleurt naar bruingrijs. 
Als je hout op hout zou maken, dan 
kleurt dat beide anders; nu vormen 
de steigerbuizen een contrast met 
het hout. Ook de bakken van corten-
staal zijn prachtig. Eigenlijk was het 
de bedoeling om om de hoek van 
het huis een verhoogde vijver van 
cortenstaal te maken, zodat je vanuit 
de woonkamer uitkeek op een water-
partij. Maar dat was financieel niet 
haalbaar. De verhoogde corten- 
stalen bak is wel geplaatst en bevat 
nu siergrassen met ijzerhard ertussen. 
Een prachtige combinatie!’’
 

‘Ik wilde een 
strakke, bloem-
rijke tuin met 
veel kleur en 
diepte, deels 

transparant en 
toch besloten.’

De pergola met blauweregen grenzend aan het terras zorgt voor dieptewerking; 
de tuin lijkt hierdoor optisch groter. De tuin bevat relatief veel plantensoorten, 
niet alleen voor de sfeer maar ook om de tuin diervriendelijk te maken. 

 Vanaf de straat ziet de tuin 
er heel uitnodigend uit.
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Tips & Trucs  
van de ontwerpster 

1  Voor een langere bloeitijd bij blauwe-
regen combineert Greta Bäcker altijd 

een Chinese blauweregen (een cultivar van 
Wisteria sinensis) met een Japanse blauwe-
regen (een cultivar van Wisteria floribunda), 
zo ook in deze tuin. Wisteria sinensis bloeit 
half mei, net vóór het blad verschijnt,terwijl 
Wisteria floribunda pas in juni bloeit, als het 
blad al aan de plant zit. 

2  Om in een kleine tuin als deze hoogte te 
creëren, is gekozen voor de sierappel 

Malus ’Red Sentinel’. Deze kleine boom heeft 
twee keer sierwaarde: door de witte bloesem 
in het voorjaar en door de rode appeltjes in 
het najaar. De appeltjes van ’Red Sentinel’ 
blijven - in tegenstelling tot veel andere sier-
appels - lang hangen. Uiteindelijk worden ze 
door de vogels opgegeten, dus deze boom 
past goed in een diervriendelijke tuin. 

3  Het ontwerp bevatte aanvankelijk een 
verhoogde vijver van cortenstaal, maar 

om budgettaire redenen is deze vervallen. Op 
de plek waar de (verhoogde) helofytenfilter 
was bedacht, staat nu een plantenbak van 
cortenstaal met siergrassen. Mocht de bewo-
ner in de toekomst alsnog de vijver willen, 
dan kan de plantenbak eenvoudig worden 
aangepast tot helofytenfilter en hoeft alleen 
nog de vijver te worden gemaakt. 

Deze weelderige sier-
grassen (Deschampsia 
cespitosa ’Goldtau’) 
zorgen voor een luchtig, 
speels effect. 
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Hortensia ’Annabelle’ en cortenstalen bakken met siergrassen (Deschampsia 
cespitosa ’Goldtau’) zorgen voor sfeer in de voortuin. 

De clematissen die langs de staaldraden omhoog klimmen, zorgen uiteindelijk voor 
een transparante wand; zo blijft er zicht op de mooie groenstrook. 

Grootbloemige clematis-
sen ontrekken de witte 
schuurtjes op de achter-
grond enigszins aan het 
zicht. Bij de steigerbuizen 
zelf staan Duitse pijp 
(Aristolochia macro-
phylla) en witteregen;  
deze snelgroeiende  
slingerplanten werken 
zich zonder hulp langs 
de buizen naar boven. 

HET ONTWERP 


