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Het ontwerp van deze 400 m! grote  
achtertuin kenmerkt zich door strakke  
lijnen en grote vlakken. De border met  
de natuurlijk ogende beplanting vormt 
hiermee een prachtig contrast. Klaas van 
Elsäcker: „Deze tuin is een combinatie 
van superstrak en heel weelderig.  Aan  
de vlakverdeling in het ontwerp is te zien 
dat er een goed evenwicht is tussen 
beplanting en verharding. Daarbij is één 
border heel weelderig en de rest is heel 
rustig met blokken van haagbeuk en 
vlakken met hortensia.’’ Deze natuurlijk 
ogende border bestaat naast siergras-
sen hoofdzakelijk uit vaste planten in  
roze en bordeauxrood met hier en daar 
enkele blauwpaarse bloeitinten. „Ik ben 
een fan van Piet Oudolf (internationaal 
bekende tuinarchitect, red.); door hem 
heb ik mij laten inspireren. Die combinatie 
van grassen en vaste planten - zoals hij 
dat ook doet - vind ik een feestje!’’

Spiegel
Vanaf maart tot ver in oktober staat er in 
deze border wel iets in bloei, waarbij het 
hoogtepunt in de zomer ligt. Maar ook  

FEESTJE
VAN GRASSEN 
& VASTE 
PLANTEN
Ook in een onderhoudsvriendelijke tuin kan de 
beplanting een lust voor het oog zijn. Zo ontwierp 
Klaas van Elsäcker een strakke watertuin met een 
weelderige border die bijna het hele jaar aantrekkelijk 
is. Siergrassen zijn hier gecombineerd met natuurlijk 
ogende vaste planten. 
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GEGEVENS: 
TUIN 
Achtertuin van 400 m!, gericht op 
het oosten.
WONING 
Nieuwbouwwoning.
BEWONERS
Gezin met twee opgroeiende  
kinderen.

WENSEN: 
!  terras
"  loungeplek
# vijver
$ berging 

Speciaal voor deze tuin werd een berging ont-
worpen; het dak van de berging loopt iets door 
waardoor een deel van het loungeterras over-
dekt is. Aan weerszijden van de overkapping 
kunnen twee panelen worden uitgeschoven 
om heerlijk beschut te kunnen zitten. 
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‘Deze tuin is een combinatie  
van superstrak en  
heel weelderig.’
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in de winter is de beplanting hier nog  
de moeite waard; enkele taxusbollen en 
het wintergroene zwenkgras Festuca 
gautieri combineren dan mooi met de 
beige tinten van de siergrassen.  De  
weelderige border ligt vrij centraal in  
de tuin waardoor deze goed zichtbaar  
is vanaf de beide terrassen én vanuit de 
woning.  Pal naast de border ligt de 12 m 
lange, strakke vijver, die iets hoger ligt 
dan het hoofdterras van natuursteen 
(Bluestone) en het aangrenzende vlak 
basaltsplit. Klaas van Elsäcker: „Ik vind 
het belangrijk dat de vijver als een  
spiegel bovenop de tuin ligt. Daarom 

De bronzen buitenlampen aan eikenhouten palen 
zijn door Klaas van Elsäcker zelf ontworpen. 

heb ik een stalen frame laten maken; 
hierdoor ligt het water 10 cm hoger dan 
de verharding. Wat ik mooi vind is dat  
de vijverrand maar 2 cm breed is.’’ 
Slim bedacht is ook de berging annex 
overkapping achterin de tuin. Het dak 
van deze door Klaas van Elsäcker zelf 
ontworpen berging loopt 3 m door 
zodat een deel van het aangrenzende 
loungeterras overdekt is. Omdat het 
hier vaak flink waait, zijn aan weers- 
zijden twee uitschuifbare panelen 
gemaakt. Als deze panelen worden  
uitgeschoven, is het loungeterras een 
heerlijk beschutte plek. 

De iets verhoogde 
vijver ligt gelijk 
met het lounge-
terras achterin  
de tuin. 

De weelderige border 
ligt centraal in de 
tuin zodat deze goed 
in het zicht ligt. 

In de fraaie kiezelpotten staat 
lampenpoetsergras. 
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PLANTEN IN DE  
WEELDERIGE BORDER 

 
Anemone hupehensis ’Prinz Heinrich’ 
(herfstanemoon)
Angelica gigas (rode engelwortel)
Astrantia major ’Claret’  
(Zeeuws knoopje)
Calamintha nepeta subsp. nepeta 
(steentijm)
Echinacea purpurea (zonnehoed)
Euphorbia amygdaloides ’Purpurea’ 
(amandelwolfsmelk)
Festuca gautieri (zwenkgras)
Geranium phaeum (ooievaarsbek)
Heuchera micrantha ’Palace Purple’ 
(purperklokje)
Knautia macedonica (beemdkroon)
Miscanthus sinensis ’Kleine Fontäne’ 
(prachtriet)
Miscanthus sinensis ’Kleine 
Silberspinne’ (prachtriet)
Molinia caerulea ’Heidebraut’  
(pijpenstrootje)
Monarda ’Squaw’ (bergamotplant)
Pennisetum alopecuroides (lampen-
poetsergras)
Pennisetum alopecuroides ’Little 
Bunny’ (lampenpoetsergras)
Persicaria amplexicaulis ’Rosea’  
(duizendknoop)
Salvia verticillata ’Purple Rain’  
(kranssalie)
Sedum telephium ’Munstead Dark 
Red’ (hemelsleutel)
Stachys byzantina ’Big Ears’ (ezelsoor)

Calamintha nepeta Echinacea purpurea Heuchera micrantha ’Palace Purple’ 

Monarda ’Squaw’ Pennisetum alopecuroides Stachys byzantina ’Big Ears’
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TUINONTWERP & AANLEG

Van Elsäcker Tuin
winkel (op afspraak):
Westhavenplaats 3
3131 BT Vlaardingen
tel. (0031) (0)10 - 475 33 64  
www.tuintuintuin.nl De natuurlijk ogende border is vooral ’s zomers een lust voor het oog. 

‘Het ontwerp kenmerkt 
zich door strakke lijnen 

en grote vlakken.’

Klaas
van Elsäcker


