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De buitenring met  
wintergroene heesters 
werd behouden, maar 

daarbinnen werden veel 
planten gerooid om  

meer licht in de tuin en  
woning te krijgen.

Van Elsäcker Tuin
Westhavenplaats 3

3131 BT Vlaardingen
www.tuintuintuin.nl
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Een bestaande voortuin met uit de kluiten 
gegroeide heesters werd door Van Elsäcker 
Tuin omgetoverd tot een rustgevende plek 
waarin het groen overheerst. Het arme
tierige gazon werd hierbij vervangen door 
een speels vlak van leisteen tegels gecom
bineerd met stekelnootje, een slechts 5 cm 
hoog, grijsgroen bodembedekkertje. 

Voortuin 
als 
groene 
oase
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Z
oals dat wel vaker bij tuinen gebeurt, 
was er in deze tuin bij een hoekwo-
ning te lang niet gesnoeid waardoor 
de tuin overwoekerd was.  Toen Klaas 
van Elsäcker voor de eerste keer op  
dit adres langskwam, bleek dat de 
tuin dermate was dichtgegroeid dat 
zelfs in huis overdag de lamp aan 
moest. ,,De tuin stamde uit de jaren 
’90 en bestond uit cirkels, dat was 
destijds in de mode. Hoe meer cirkels 
je in een tuin kon maken hoe beter 

het was. Alles in deze tuin was uit de pan gegroeid. We hebben de buiten-
ring met wintergroene heesters zoals laurierkers en Photinia behouden en 
flink teruggesnoeid.’’ Een enorme den werd geveld, en ook veel andere 
joekels van planten werden gerooid om meer licht in de tuin en de  
woning te krijgen. 

Liefde voor Acaena
Wat als eerste opvalt voor wie de voortuin betreedt - of voor wie aan de 
voordeur komt - zijn de langwerpige leisteentegels die op een speelse 
manier in het vlak met bodembedekkers zijn verwerkt. Ze vormen samen 
een mooi alternatief voor gazon. Niet dat de opdrachtgevers per se geen 
gazon meer wilden. Als ontwerper had Klaas - die met zijn bedrijf niet 
alleen tuinen ontwerpt maar ook realiseert - dit plan eenvoudigweg aan 
zijn klanten aangedragen. ,,Deze tegels had ik ergens gezien en het leek me 
leuk om die ergens toe te passen. Deze voortuin wordt niet gebruikt om te 
zitten en toen heb ik deze truc met Acaena en de staptegels voorgesteld.  
Deze klanten hebben lang in Engeland gewoond en zijn gewend aan de 
Engelse manier van tuinieren, dus ze vonden het een goed idee.’’ 
Dit alternatief voor een gazon is erg decoratief maar wie denkt dat dit geen 
enkel onderhoud vraagt, heeft het mis. Acaena buchananii (stekelnootje) 
vormt dan wel een mooie, dichte bodembedekker - met in juni-juli 
minieme witte bloempjes en in de nazomer decoratieve stekelachtige 
vruchtjes - maar door de geringe hoogte kan onkruid zich er gemakkelijk 
in uitzaaien. Klaas: ,,Wil je het goed bijhouden dan zul je het regelmatig 
langs moeten lopen. De vrouw des huizes houdt van tuinieren en heeft 
liefde voor deze Acaena. Als ze door de tuin loopt dan pikt ze hier en daar een 
paar grasjes mee. Dat is niet echt werken, want het gaat dan vanzelf.’’

Wortelsnoei
Bijna elke tuin heeft zo zijn beperkingen en voor deze voortuin zijn dat de 
circa 80 jaar oude linden in de straat, die veel vocht uit de grond halen. 
Gekozen is dan ook voor sterke beplanting die goed tegen droogte kan, 
zoals Yucca flaccida, Geranium endressii (‘doet het altijd’) en Anemone x hybrida 
’Honorine Jobert’ (‘leuk voor in de herfst’). Het grote vlak met stekel-
nootje verdraagt droge grond. Sterker nog, dit plantje houdt juist van wat 
drogere grond, naast een zonnige standplaats. 
Om ervoor te zorgen dat de nieuwe aanplant makkelijker aan zou slaan, 
paste van Elsäcker  Tuin vóór de aanplant wortelsnoei toe bij de laanbomen 
waarvan de wortels tot in de tuin reiken. Alleen de jonge, dunne wortels 
werden hierbij gesnoeid. Dit geeft volgens Klaas geen schade aan de 
bomen; deze maken vanzelf weer nieuwe wortels aan. 

Architectonische planten
Door de speelse opzet van de tuin - geen strak omlijnde borders maar 
planten die ogenschijnlijk losjes in de tuin zijn geplaatst - en door de juiste 
plantenkeuze is deze voortuin jaarrond interessant. Verspreid over de tuin 
staan enkele taxusbollen, yucca’s en nieskruid, deze architectonische 
planten vormen een mooi contrast met de overige beplanting en zijn het 
hele jaar decoratief. Hamamelis mollis (toverhazelaar), Cotinus coggygria ’Royal 
Purple’ (roodbladige pruikenboom) en Amelanchier lamarckii (krenten-
boompje) zijn stuk voor stuk aantrekkelijke heesters die veel te bieden 
hebben en die mooi afsteken tegen de bestaande wintergroene heesters. 
En diverse groepen vaste planten zorgen vanaf het vroege voorjaar tot ver 
in het najaar voor kleur. Als ik aan het eind van ons gesprek opmerk dat 
deze tuin rustgevend is en toch niet saai, antwoordt Klaas monter: ,,Zo 
ben ik zelf ook.’’

‘Deze klanten hebben 
lang in Engeland  

gewoond en zijn gewend 
aan de Engelse manier 

van tuinieren.’
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