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Een tuin op de groei
Alle gezinsleden komen aan hun trekken in deze kleine tuin in hartje
Vlaardingen. Zowel de eigenaren als de hovenier loven de flexibele inrichting. „Het is een tuin op de groei.” Ook volgens de jury grossiert de tuin in
creatieve vondsten. Vooral van de berging is ze onder de indruk.

Tuin van het Jaar
2012
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Drie pergola’s van Euroklemps (een
buizenbouwsysteem) vormen samen een
loofgang die het steegje naast het huis met
de fietsenberging achterin de tuin verbindt.
Het biedt de kinderen de mogelijkheid een
rondje door de tuin te fietsen. Op de pergola
groeien Rosa ’Iceberg’ en Wisteria.
Langs de erfafscheiding zijn vijf Pyrus calleryana ’Chanticleer’ in leivorm aangeplant.
Ze zorgen voor privacy en bieden volgens
Elsäcker een aantrekkelijke seizoensbeleving
vanwege hun bloesem en omdat ze lang
blad dragen.



In een 1,8 m lange bij
1,2 m brede bak kunnen de
eigenaren moestuinieren. Hij
is uitgevoerd in steigerhout
en gegalvaniseerd staal.
Volgens de eigenaren is de
bak vooral handig omdat de
kinderen er gemakkelijk bij
kunnen. Omdat de bak vrij
snel vol zit, hebben ze in de
andere borders ook eetbare
planten gezet.







De berging die de volle breedte van de
tuin beslaat, loopt taps toe om te voorkomen
dat het element te massief zou worden.
„Bovendien maakt de afwijkende vorm de
tuin spannender.” In de berging zijn een fietsenschuurtje gemaakt, een werkbank, een
zithoek en een speelplek voor de kinderen
die met een grote deur is af te sluiten. Het
fietsenschuurtje is met 2,25 m het diepst.

Het waterelement
bestaat uit drie balken van
Frans eikenhout (20 x 10 x
750 cm) waaruit de watergoot is gefreesd. Daarin heeft
Elsäcker een zinken bak
geplaatst. Het water stroomt
naar het huis toe; een wens
van de eigenaren. Via een
vijver wordt het rondgepompt. De hovenier heeft
de vijver afgedekt met stalen
roosters die erafgehaald kunnen worden als de kinderen
groter zijn. De verhoogde
waterbaan is tevens zitbank.
Eronder groeit Alchemilla,
omdat die het beste gedijt in
deze schaduwrijke hoek.
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Zowel de vijg als het
antraciet geverfde houten
muurtje (1 m hoog, 1,4 m
breed) zijn verplaatsbaar. De
bak waarin de vijg staat is
net als het waterelement en
de berging van steigerhout
en staal gemaakt. Als verharding heeft Van Elsäcker granieten Dark Grey tegels (60
bij 60) gekozen, omdat deze
een rustige uitstraling hebben en niet krassen of verkleuren, volgens de hovenier.
Hij heeft de tuin zo ingericht
dat de eigenaren op termijn
gemakkelijk een paar tegels
kunnen verwijderen om de
borders te vergroten.



Volgens de jury is Klaas van
Elsäcker zeer goed geslaagd in het
verwerken van de wensen van de
eigenaren in deze gezinstuin. Hij
heeft een mooie open en groene
ruimte gecreëerd op een klein oppervlak. De tuin bevat talloze creatieve vondsten zoals de speelruimte, een fraai waterelement maar
ook de moestuin, een werkbank
en een berging. De verhouding
tussen de beplanting en dode materialen is goed. De gekozen materialen – staal, basalt en hout – zijn
in perfecte harmonie toegepast.
De verlichting op de antraciete
muur is geslaagd. De beplanting
past uitstekend in het ontwerp
en geeft mooie contrasten. Fruit
en kruiden zijn op originele wijze
toegepast. Dieptewerking is bereikt
met de pergola.
Wat betreft de aanleg zijn volgens
de jury zowel de grondbewerking
als de waterafvoer vakkundig
uitgevoerd. De verhardingen zijn
stabiel en goed afgewerkt. Enkele
details kunnen beter, zoals de aansluiting van de verharding op het
rooster en op de schuifpui van de
woning. De schutting, de berging,
de pergola, de verrijdbare bak en
het waterelement zijn zeer vakkundig gemaakt en afgewerkt. De
jury is vooral onder de indruk van
de berging.
De conditie van de beplanting is
goed, op enkele plekken na: daar
staan volgens de jury zon- en
schaduwplanten niet op de juiste
groeiplaats. Het plantverband is
verder goed gekozen. De beplanting is vakkundig verwerkt en de
inboet is uitstekend uitgevoerd.
Het onderhoudsbeeld van de tuin
is goed. Dit geldt zowel voor de
beplanting als de constructies. De
geleiding van de leibomen vraagt
aandacht, evenals de rozen.
De jury oordeelt dat dit een stoere,
originele gezinstuin is die opvalt
door de mooie verhouding tussen
ruimte en massa, de toegepaste
contrasten en de creatieve vondsten. Een waardige winnaar van de
categorie en de Tuin van het Jaar
2012.
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