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Oude meerpalen zijn verwerkt als stapstroken in de 
halfverharding van schelpen. Op de voorgrond de groot-
formaat Schellevis betontegels van het hoofdterras. 
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Tuin
Zonnige achtertuin, 9 x 16 m.
Woning
Geschakelde nieuwbouwwoning.
Bewoners
Gezin met opgroeiende kinderen.
 
Wensen
• veranda in de tuin
• stoere sfeer
• siergrassen

Stoere 
strandsfeer
Met een goed ontwerp, stoere materialen en de juiste plantenkeuze is 
in deze zonnige achtertuin een heerlijke strandsfeer gecreëerd. Dankzij 
de twee veranda’s en het loungeterras kunnen de eigenaren volop 
van de tuin genieten. 
TEKST: ANNEMARIE GÖRTS FOTO’S: VAN ELSÄCKER TUIN, SHUTTERSTOCK TEKENING: VAN ELSÄCKER TUIN

D
e tuin ligt achter  
een geschakelde 
nieuwbouwwoning  
in Maassluis, op 
slechts 50 m van de 
Nieuwe Waterweg 

en daarom is er altijd wind. De 
bestaande carport achterin de tuin 
werd omgetoverd tot een gezellige 
veranda waar de eigenaren in de 
zomer heerlijk beschut in de schaduw 
kunnen zitten. De tuin ligt op het zuid- 
westen waardoor deze heel zonnig 
is en een zitplek uit de zon is dan op 
warme dagen erg fijn.  
„We hebben een achterwand in de 
carport gemaakt en de schuurdeur 
naar achteren geplaatst”, vertelt 
Klaas van Elsäcker van Van Elsäcker 
Tuin, die de tuin zowel ontwierp als 
aanlegde. „De wanden zijn mooi 
afgewerkt, zodat er een sfeervolle 
ruimte ontstond. Van oude steiger-
delen is er een verhoogde vlonder 
gemaakt.”  

Het kleine loungeterras naast de 
veranda is een heerlijke plek om te 
zonnen. Net zoals het grote terras bij 
de woning bestaat dit loungeterras 
uit grote oud-Hollandse betontegels. 
In de rest van de tuin liggen schelpen 
als halfverharding wat net als de 
beplanting doet denken aan strand, 
zee en vakantie. 

Zoute zeewind
Het klinkt misschien vreemd, maar de 
heerlijke strandsfeer die de tuin nu 
uitstraalt, ontstond eigenlijk vanzelf. 
„Ik heb voor beplanting gekozen die 
tegen zoute zeewind kan en dan 
krijg je automatisch een strandsfeer”, 
aldus de tuinontwerper. Dat de grond 
uit puur zand bestaat, speelde bij 
de plantenkeuze natuurlijk ook een 
belangrijke rol. Planten zoals Yucca, 
lavendel, blauw schapengras, 
Perovskia en dwerg-grove den doen 
het onder dergelijke omstandigheden 
zeer goed. Bovendien zijn dergelijke 

planten prima bestand tegen zomerse 
droogte. Sproeien is in deze tuin dan 
ook niet nodig. 

Oude meerpalen
De bestaande schutting aan één  
kant van de tuin werd geschilderd in 
een mooie grijstint en aan de achter-
kant kwam een schutting van oude 
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Schelpen als halfverharding
Een halfverharding van schelpen biedt meerdere voordelen. Ze 
zijn relatief goedkoop, je kunt ze in elke vorm toepassen (zoals op 
een rond terras) en ze zijn makkelijk te verwerken; hier liggen de 
schelpen op anti-worteldoek dat op de (zand)grond is gelegd.

Maar er zijn méér pluspunten. Klaas van Elsäcker: „Schelpen 
geven geen harde lijnen. En als je geen randafwerking gebruikt, 

dan lijkt de beplanting oneindig. Maar ook de verharding lijkt 
oneindig, want beplanting en verharding lopen in elkaar over. 
De schelpen lopen in deze tuin namelijk helemaal onder de 
beplanting door. Daarom is in deze tuin geen grond te zien. 
Hierdoor lijken zowel de beplanting als de verharding royaler 

wat een ruimtelijk effect geeft. Ook maken de lichte schelpen 
gecombineerd met de lichtgrijze tegels de tuin vrolijker.” 

steigerdelen. Op de andere erfgrens 
met de buren werd van kastanje-
houten palen met ongelijke hoogte 
een speelse, dichte afscheiding 
gemaakt; hiervóór staat een losse 
haag van Miscanthus sinensis 
’Gracillimus’ (een fijnbladig Japans 
prachtriet). Klaas: „De schutting van 
kastanjehouten palen is een grap-
pig gezicht, ook in het voorjaar als 
de Miscanthus er nog niet is.” Het 
prachtriet moet namelijk in het vroege 
voorjaar worden afgeknipt; voordat dit 
siergras weer elegante pollen vormt, 
oogt hij de eerste tijd erg kaal. 
Helemaal passend in deze strandtuin 
zijn ook de oude meerpalen. Eén 
lange meerpaal vormt een zitelement/
sidetable langs de grijze schutting. 
Andere oude meerpalen fungeren als 
stapstroken; ze vormen een noncha-
lant ogend pad vanaf het grote terras 
naar de veranda achterin de tuin.

De veranda met zonnescherm bij de woning 
hebben de eigenaren later zelf laten plaatsen.
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‘De schutting van kastanjehouten 
palen is een grappig gezicht, ook 
in het voorjaar als de Miscanthus 

er nog niet is.’

De schelpen lopen  
dóór tot onder de 

beplanting wat een 
ruimtelijk effect geeft. 
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‘Ik heb  
beplanting 
gekozen die 
tegen zoute 

zeewind kan;  
dan krijg je 
automatisch 
een strand-

sfeer.’

De schelpen en de oude meerpaal 
als zitelement/sidetable dragen bij 

aan de strandsfeer, net zoals de 
grijs geschilderde schutting.

De bestaande carport achterin de tuin werd 
omgetoverd tot een gezellige veranda.
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Klaas van Elsäcker

Tuinontwerp & aanleg
Van Elsäcker Tuin
Vlaardingen
www.tuintuintuin.nl

Planten  
in deze tuin
Siergrassen
Festuca glauca ’Elijah Blue’ (blauw 
schapengras)
Miscanthus sinensis ’Gracillimus’ 
(Japans prachtriet)
Pennisetum alopecuroides 
’Hameln’ (lampenpoetersgras)

Vaste planten
Lavandula angustifolia (lavendel)
Yucca flaccida (palmlelie)

Heesters
Elaeagnus x ebbingei (olijfwilg)
Perovskia atriplicifolia ’Blue Spire’
Pinus sylvestris ’Watereri’ (dwerg-
grove den)
Pittosporum tobira (kleefzaad)
Vitex agnus-castus (monnikspeper)

Overige
Gleditsia triacanthos ’Sunburst’ 
(valse christusdoorn)
Hydrangea anomala subsp. 
petiolaris (klimhortensia)

Ontwerptekening
① hoofdterras
② halfverharding van schelpen 
③ beplanting
④ meerpaal als zitelement/sidetable
⑤ loungeterras
⑥ boom

⑦ veranda
⑧ berging
⑨ stapstroken 
⑩ schutting van kastanjehouten palen
⑪ haag van Japans prachtriet
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http://www.tuintuintuin.nl

