
Lekker buiten bivakkeren, 
spelen, klussen, feesten, genieten 
van planten, watergeklater en 
zelfgekweekte groenten. Deze 

compacte gezinstuin werd 
ontworpen door Van Elsäcker 
Tuin en uitgeroepen tot Tuin 

van het Jaar 2012.
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Hovenier Klaas van Elsäcker: ”Wij gaan altijd de 
uitdaging aan iets te maken wat buiten de stan-
daard valt. Iets anders dan anders, waar de klant 
blij mee is. Dat is goed gelukt in dit ontwerp.” 

De tuin van 8 bij 14 meter sluit aan bij de sfeer van huis en 
interieur. De glazen schuifpui geeft volledig zicht op de 
langgerekte, besloten tuin. De lijnen van de rechthoekige 
eilandborder en de eiken waterbank benadrukken de lengte; 
drie klimrekken van steigerpalen vormen een groene loof-
gang en zorgen voor dwarslijnen, samen met de room- 
devider in het midden. Als je hier aan de eettafel zit, 
onttrekt het scheidingswandje de verhoogde moestuin aan 
het oog. Maar je bent er in één stap om een blaadje sla of 
radijsje te oogsten! De beplanting is voor een deel door de 
opdrachtgevers uitgezocht.
Het perceel is recht, toch verloopt de achterwand schuin. 
”Dat houdt het spannend”, aldus Van Elsäcker. ”Bovendien 
vragen de fietsenberging en klusruimte meer diepte dan de 
overdekte zithoek en de kinderspeelhut.” De wand heeft 
een stoere uitstraling; een stalen frame omvat de deuren en 
daklijst van oude steigerdelen. 
Eigenaren Daniëlle Oosterom en Finn Wynstra tonen zich 
bijzonder tevreden met hun praktische tuin. Finn: ”Het is er 
gezellig voor iedereen. De kinderen hebben hun eigen 
ruimte met zandbak en hut, ze kunnen fijn rondrennen en 
fietsen. Verder beleven ze veel plezier aan de waterbank, ze 
laten er bootjes in varen. Bij feestjes komt de bank van pas 

als extra zitplek. We maken volop gebruik van het overdekte 
’zithokje’ achterin, vooral in voorjaar en herfst; het is er 
lekker beschut. Het groentetuintje, met sla, kruiden en  
tomaten is erg handig - vlak naast de grote eettafel!” 
Ze zijn gek op planten en zullen het groen later zeker uit-
breiden. Finn: ”De tuin is gemakkelijk aan te passen als de 
kinderen groter zijn. We halen er dan gewoon een paar  
tegels uit. De hele maatvoering is op het tegelformaat 
afgesteld. De bak met de vijgenboom kunnen we verrijden 
en het speelhok is ook anders te benutten.”
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tuin van het jaar 
Ieder jaar wordt tijdens de competitie De Tuin van het 
Jaar de mooiste en best aangelegde tuin gekozen in 
drie categorieën: tot 200 m², tot 500 m² en groter. Een 
vak- en persjury beoordeelt de inzendingen. De tuin op 
deze pagina’s is de winnende tuin van 2012. Hij is van 
de hand van Van Elsäcker Tuin in Vlaardingen. 
Info: tel. 010-4753364; www.tuintuintuin.nl.




