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Beide terrassen zijn gemaakt  
van gecoate betontegels (Ligne 
Superieur, 20 x 100 cm). Door  
hun langwerpige vorm zorgen ze 
voor een mooi ‘breedte-effect’.

Waarom binnen zitten als het buiten mooi weer is? Met een  
leeftuin wóón je gewoon buiten, een heel seizoen lang! 
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13x
11 m
Buitenkamer met 
schaduwterras

7x 
13 m
Zonnige tuin 
met eiken vloer
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ZONNIGE TUIN 
MET EIKEN 
VLOER

Door de relatief dunne steigerbuizen oogt de pergola 
heel luchtig. Tegen de staanders (geschilderd in  
ralkleur 7016) is een blauwe druif geplant, aan de 
andere kant van de pergola staat een witte druif. 

7 x13 m
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„De eigenaresse wilde alleen een open  
tuin met ruimte voor groen en iets met een 
vlonder”, vertelt Klaas van Elsäcker van  
Van Elsäcker Tuin. „Ik heb toen één grote 
eikenhouten vlonder bedacht met daarin 
een plantenstrook. Het is eigenlijk één grote 
vlonder met twee terrassen. De mooie  
grote Acer stond er al, daar heb ik in het  
ontwerp rekening mee gehouden. Ik heb 
hem opgesnoeid, zodat hij nu een tweede 
leven heeft.’’ 
De iets verhoogde eikenhouten vlonder is  
in feite om deze Acer - een prachtige rood-
bladige Japanse esdoorn - heen gelegd. 
De rechthoekige vlonder, die meer dan de 
helft van de tuin beslaat, vormt een heerlijke 
buitenvloer met een warme uitstraling. 

Geleidebuizen
Het hoofdterras ligt bij de achtergevel van 
de woning; achterin de tuin is een tweede, 
wat kleiner terras. Rondom dit terras staat 
een eigentijdse pergola die dit zitgedeelte 
visueel enigszins afscheidt. „De pergola 
is een eigen ontwerp. Ik houd niet van  
standaard en maak alle tuinelementen zelf 
om me te onderscheiden van anderen. De 
pergola is een combinatie van staal en 
hout, met dunne geleidebuizen zodat het 
geheel niet massief oogt. De pergola is 30 
cm hoger dan het dak van de berging en hij 
loopt een halve meter over dit dak heen. Dit 
maakt de tuin visueel groter want die halve 

Tuinontwerper Klaas van Elsäcker kreeg bij het ontwerpen van deze tuin op het zuiden min of 
meer de vrije hand. 

meter krijg je cadeau.’’ Aan de ene kant van 
de pergola staat een witte druif (Vitis ’Vroege 
van der Laan’) en aan de andere kant staat 
een blauwe druif (Vitis ’Boskoop Glory’); 
beide druiven zijn sterke soorten die het in 
ons klimaat goed doen.

Bijzondere houtopslag
Een blikvanger is de eigentijdse houtopslag 
tegen de muur van de berging. „Ik vind die 
witte muur foeilelijk”, vertelt de tuinontwerper. 
„Daarom wilde ik er iets mee doen, zodat hij 
minder de aandacht kreeg.’’ De aanwezige 
standaard houtopslag maakte plaats voor 
het strakke ontwerp van Klaas van Elsäcker, 
drie zwevende kaders van gegalvaniseerd 
staal die naast elkaar aan de muur zijn 
bevestigd. 
Een pad van basalttegels in antracietkleur 
loopt van de keukendeur in één rechte lijn 
naar de deur van de berging.  „Je hebt nu 
eenmaal een bepaalde looproute in de tuin. 
Zelf vind ik het niet handig om een looppad 
in hout te maken, want dat wordt vaak glad, 
vandaar dat hier gekozen is voor tegels.’’  
En de beplanting? „Ik ben niet echt van de 
priegelsoorten. Ik houd van succesplanten 
die weelderig kunnen groeien. In deze tuin 
staan bijvoorbeeld lavendel ’Hidcote’,  
vrouwenmantel, Geranium phaeum en de 
trompetklimmer Campsis x tagliabuana 
’Mme Galen’.’’

De Japanse esdoorn stond al in de vorige tuin en werd opgekroond; hij vormt nu een echte 
blikvanger. 

TUINONTWERP & AANLEG 

Van Elsäcker Tuin
winkel (op afspraak):
Westhavenplaats 3
3131 BT Vlaardingen
tel. (0031) (0)10 - 475 33 64
www.tuintuintuin.nl 

Heel eigentijds is de strakke, door Klaas ontworpen 
houtopslag.  


