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     eerlijk buiten 
kokkerellenH

Lekker buiten zitten én buiten kunnen koken. Dat was 
wat de eigenaren van een jaren ’20 woning in 
Vlaardingen graag wilden. En een overdekt zitje zoals 
bij de overburen, dat wilden ze óók wel. Klaas van 
Elsäcker had de tuin aan de overkant gerealiseerd  
dus vroegen ze hem voor het ontwerp en de aanleg 
van hun tuin. 
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S: MIRANDA VAN ELSÄCKER TEKENING: KLAAS VAN ELSÄCKER
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„Omdat de ruimte hier beperkt is, heb ik 
de overkapping over de hele breedte  
van de tuin gemaakt. Bij het fornuis is de 
overkapping het breedst, bij het zitge-
deelte het smalst. Alles in dit overdekte 
gedeelte is mobiel; zowel de buiten- 
keuken als de tafels hebben wieltjes.  
De eigenaren gooien de boel dan ook 
regelmatig om. In het kookmeubel heb  
ik een blad gemaakt dat je kunt uitschui-
ven, op dezelfde hoogte als de eettafel, 
zodat je een grotere tafel krijgt. 
Wat de overkapping máákt, is de licht-
straat achterin. Hierdoor is er veel licht in 
het overdekte gedeelte; ook werkt het 
ruimtelijk omdat je erdoorheen op het 
groen van de achterburen kijkt. Bij het 
maken van een ontwerp - ook bij deze 
overkapping - verzin ik alles in mijn hoofd. 
Ik zet alleen de hoofdlijnen op papier.  
Als ik in een tuin bezig ben, beleef ik de 
tuin pas echt. Negen van de tien keer ga 
ik bijvoorbeeld bij mensen op de bank  
zitten als ik planten aan het uitzetten ben. 
Soms moet een boom dan een halve 
meter verder worden geplant, omdat  
dat nét beter uitkomt.’’ 

Tuinontwerper
Klaas van Elsäcker:

De strakke buxusbollen combineren 
mooi met de grillige klimhortensia 
en de wand van steigerhout. 

De overkapping loopt schuin weg; bij de buitenkeuken (rechts) is deze het breedst. Zowel de overkapping als de mobiele tafels en kookmeubels maakte 
Klaas van Elsäcker zelf. 
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GEGEVENS: 
TUIN 
Achtertuin van 6 m breed en 9 m diep, 
gericht op het oosten.
WONING
Geschakelde woning uit de jaren ’20.
BEWONERS
Twee vrouwen.

WENSEN: 
! lekker buiten zitten
"  buiten koken
#  overdekt terras

Alle meubels onder de overkapping 
zijn mobiel, waardoor de inrichting 
eenvoudig is te veranderen. 

Het steigerhout geeft de overkapping een 
robuuste, natuurlijke uitstraling. 

De natuursteen tegels liggen als een loper van 
de openslaande deuren naar de overkapping. 

De tegels van 50 x 100 cm zijn gelegd in  
een verspringend patroon waarbij ze steeds 

1/3 - 2/3 tegel verspringen. De overige  
verharding bestaat uit gebakken klinkers.
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DE 3D-TEKENING

TUINONTWERP  & AANLEG

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

PRODUCTINFO

Buitenkeuken: www.patton.eu

‘Alles in dit over-
dekte gedeelte is 

mobiel, want zowel 
de buitenkeuken als 

de tafels hebben 
wieltjes.’

Klaas
van Elsäcker

Dit onderhoudsvriendelijke plantvak 
bestaat uit Japanse kornoelje (Cornus 
kousa) op stam, buxusbollen en 
 hortensia ’Annabelle’ met  
Pachysandra als bodembedekker. 


