
 Een moestuin, stromend water, een overdekte zitplek,0

 speelruimte voor de kinderen, bergruimte maar ook 0 

 een rustige uitstraling met veel groen. En dat alles op 0 

 iets meer dan honderd vierkante meter. Zie hier de 0 

 winnaar van de wedstrijd Tuin van het Jaar 2012! 0
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Vanaf de straat lokken de geuren van rozemarijn, salie en andere verse krui-

den je over het grindpad naar de tuin. Daar worden ook de andere zintui-

gen rijkelijk beloond. Stromend water dempt de geluiden van de stad. In de 

beukenbomen van de buren klinkt het vrolijke gefluit van vogels. Blauwe en 

witte bloemen met hier en daar wat roze en paars sieren de perken. Wisteria 

en druiven tieren weelderig over de pergola’s. In de verhoogde moestuin 

komen verse groenten tot wasdom. En binnenkort kunnen her en der bra-

men, aardbeien, frambozen en bessen worden geplukt, zo van de struik. De 

tuin van Finn Wynstra en Daniëlle Oosterom en hun kinderen Elling (9) en 

Pelle (5) is een waar lusthof, maar wel een die helemaal past in deze tijd én 

bij de bewoners.

1001 wensen
Een onderhoudsvriendelijk tuin waar van alles te doen is en die toch rustig 

oogt. Dat zijn kort samengevat de tuinwensen van Finn en Daniëlle. Hoe-

wel ze het huis al in 2006 kopen en verbouwen, blijft de tuin anderhalf 

jaar lang zoals de vorige bewoners hem achterlieten: volledig bestraat, 

bakken met bamboe langs de randen en een wit schuurtje voor de fietsen. 

Finn: “Er moest iets nieuws komen, dat wisten we meteen. Maar we wilden 

eerst kijken hoe het licht zou vallen en op welke manier wij de tuin wilden 

gebruiken. Zo kwamen we erachter dat we de hoge bamboestengels langs 

de schutting prettig vonden, dat had iets knus. Ook de bergruimte in het 

schuurtje beviel goed. Wat we misten was groen: mooie bloemen en planten, 

een eetbare tuin. Daarnaast stonden stromend water en een overdekte 

zitplek hoog op ons verlanglijstje. En we wilden een onderhoudsvriendelijke 

tuin. We zijn graag buiten, maar hele dagen in de tuin werken is niets voor 

ons.” 

Stickertjes plakken
Een boel wensen voor een stadstuin van 112 m². Hovenier Klaas van 

Elsäcker ziet het vooral als een mooie uitdaging. “Een kleine tuin dwingt 

tot creativiteit”, vindt hij. Via de buren twee huizen verderop komen Finn 

en Daniëlle bij Klaas en Miranda van Elsäcker terecht. Finn: “We zijn vaak 

in hun winkel geweest om inspiratie op te doen, maar pas in 2008 heb-

ben we concrete plannen gemaakt.” Om een idee te krijgen van hun smaak 

laat Klaas het stel in een aantal boeken stickertjes plakken bij wat ze mooi 

en lelijk vinden. Vervolgens onderwerpt hij hen aan een diepgaand vraag-

gesprek. Finn: “Dat werkte perfect. De kritische vragen van Klaas dwongen 

ons op een andere manier te kijken en goed na te denken over hoe wij de 

tuin wilden beleven.” Pas als alles duidelijk is, begint de hovenier aan zijn 

ontwerp. Klaas: “Ik vind het heel belangrijk dat de tuin bij de bewoners 

past. Daniëlle en Finn hebben een ongedwongen levensstijl, flexibiliteit is 

dus belangrijk. Hun interieur is modern en simpel maar niet streng. Allemaal 

elementen die ik in het ontwerp van de tuin wilde laten terugkomen.”

Onder de waterbank groeien schaduwplanten als 
vrouwenmantel en longkruid. Erboven zie je een rij 
Hydrangea arborescens ‘Annabelle’.  

‘het winnen van zo’n 
wedstrijd maakt dat we weer 
even beseffen wat een ontzettend 
fijne tuin we hebben’

Boven: De eigentijdse en stoere gezinstuin vormt een 
mooi contrast met de architectuur van het huis uit 1916. 
Links: Alles is flexibel. Als de omstandigheden verande-
ren kan de hele kast anders worden ingedeeld en ook de 
tegels kunnen makkelijk worden vervangen. Finn: “Soms 
zit de overkapte nis helemaal vol met kinderen, acht telde 
ik er laatst. Heel gezellig.” 
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Samenspel
Het uiteindelijke ontwerp is een mix van de ideeën van de hovenier en van 

Finn en Daniëlle zelf. Finn: “Wij wilden heel graag water dat naar het huis 

toe stroomde. Klaas kwam toen met het idee voor de waterbank.” Het water 

stroomt via een geul over de houten bank en klatert vervolgens in een kleine 

waterval naar beneden. Ook heeft het stel een duidelijke voorkeur voor 

bepaalde soorten planten. Maar om ervoor te zorgen dat ze de juiste planten 

voor de juiste plekken kiezen, gaat de hovenier mee naar de winkel om advies 

te geven.  

Alleen het schuurtje, dat Daniëlle en Finn graag wilden houden, blijkt een 

doorn in het oog van de hovenier. Klaas: “Het was veel te dominant en stond 

op de verkeerde plek.” Toch leidt juist dat probleem tot een bijzondere oplos-

sing: een enorme ‘inbouwkast’ van steigerplanken helemaal achterin de tuin. 

De kast is ingedeeld in een fietsenhok, een klusplek annex opslagruimte voor 

gereedschap, een overkapte nis en een overdekte speelplek met zandbak voor 

de kinderen. Klaas: “De open nis maakt dat het gevoel van diepte in de tuin 

behouden blijft.” Ook slimme trucjes als een simpele belijning - de perken, de 

pergola’s, de waterbank en de tafel staan allemaal in de lengte - en een duide-

lijke kleurkeuze zorgen ervoor dat de tuin groter en rustig oogt. 

Mooi compliment 
De vele ideeën waren voor Klaas reden om met deze tuin mee te doen aan 

de wedstrijd Tuin van het Jaar 2012. De jury beloonde de stoere en originele 

gezinstuin met de eerste prijs. “Hoe het voelt om de winnaar te zijn? Te gek 

natuurlijk. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik niets aan het toeval heb over-

gelaten; de hapjes, de styling, alles klopte. Ik deed mee om te winnen en dat 

is gelukt. Maar het mooiste compliment kreeg ik toen de tuin net klaar was, in 

2008. Een vriend van Finn en Daniëlle zei: ‘Ik vind het niet mooi, maar het past 

perfect bij hen.’ Een beter compliment kun je als hovenier niet krijgen.”

Gewapend met iPad en een kop koffie trekt Finn zich terug in de overkapte nis. 

“We zijn al helemaal aan de tuin gewend. Hij zit als een oude jas. Het winnen 

van zo’n wedstrijd maakt dat we weer even beseffen wat een ontzettend fijne 

plek we hier hebben.” 

Voor meer informatie over het ontwerp van de tuin kun je contact opnemen 

met Klaas en Miranda van elsäcker, www.tuintuintuin.nl. 

De neutrale basis van staal, basalt en 

steigerhout is aangekleed met groen 

dat in de meeste gevallen een mooie 

bladstructuur heeft of eetbaar is. 

Achter de tafel staat een verhoogde 

bak waarin groenten kunnen worden 

geteeld, langs de schutting groeien 

kruiden, diverse soorten frambozen, 

bessen en bramen. De pergola’s waar-

langs rozen, wisteria en druiven klim-

men en de potten en bakken passen 

goed bij de ongedwongen levensstijl 

van Finn en Daniëlle. 

Eyecatcher in deze tuin is de kas-

tenwand van steigerhout, helemaal 

achterin de tuin. De kast herbergt 

een fietsenhok, een klusplek annex 

opslagruimte voor gereedschap en een 

overdekte speelplek met zandbak voor 

de kinderen. De overkapte open nis in 

de kast is behalve een lekker plekje om 

te zitten ook bedoeld om de diepte in 

de tuin te behouden. 

Een simpele belijning zonder aparte 

hoekjes - de perken, de pergola’s, de 

waterbank en de tafel staan allemaal in 

de lengte - en een duidelijke keuze voor 

de kleuren wit, blauw, roze en paars 

zorgen ervoor dat de tuin groter en 

rustig oogt.

Door speelse elementen toe te voegen 

wordt de tuin niet saai. Zo is de water-

bank, met in het perk eronder schaduw-

planten als vrouwenmantel, longkruid 

en vinca, een originele oplossing voor 

stromend water in de tuin. De per-

gola’s zijn breder dan het pad en staan 

bovendien midden in het bloembed. En 

de bloemperken liggen verspreid over 

de tuin. Op die manier zijn paadjes ont-

staan waardoor het voor de kinderen 

spannender is om achter elkaar aan te 

rennen of te fietsen. 

De hoge leiperen langs de schutting 

geven de tuin iets knus. Achter de kas-

tenwand is de openheid juist behouden, 

zodat de beuken – die net in de tuin van 

de buren staan – goed te zien zijn. 

STeel de STijl
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