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ooi &
praktisch

Achterin deze stoere gezinstuin zijn een fietsenhok,hobbyruimte én zandbak
met speelhuisje mooi weggewerkt achter een wand van steigerhout. Een nis
biedt hier ruimte aan een knus, overdekt zitje. Ook bijzonder zijn de lange
waterbank en de loofgang.Deze door Klaas van Elsäcker ontworpen en aangelegde tuin werd in 2012 verkozen tot Tuin van het Jaar.
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De verharding bestaat uit
graniettegels van 60 x 60 cm.
In de verhoogde bak bij de
eettafel kweken de
tuineigenaren groenten
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STOERE GEZINSTUIN

De eigenaren zijn echte plantenliefhebbers; de tuin biedt naast veel zit- en leefruimte dan ook voldoende groen.
GEGEVENS:
TUIN

Achtertuin van 8 m breed en 14 m diep,
gericht op het noordoosten.
WONING

Jaren ’20 woning.
BEWONERS

Gezin met jonge kinderen.
WENSEN:
! heerlijk terras
" ruimte voor beplanting
# speelruimte voor de kinderen

De lange waterbank van eikenhout is
mooi en praktisch tegelijk. De kei namen
de bewoners mee van een vakantie in
Noorwegen.
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Achter de schuin geplaatste wand van steigerhout zitten een fietsenhok, een hobbyruimte en een zandbak met speelhuisje verstopt.
De tuineigenaren zijn echte planten-

houten wand een nis met een knus,

ze kunnen dan met hun fietsen onder

liefhebbers. Behalve een fijn terras en

overdekt zitje. „De eigenaren kunnen

de loofgang door.’’

speelruimte voor de kinderen wilden ze

hier ’s zomers tot in de kleine uurtjes

De ontwerper is er trots op dat ‘zijn’ tuin

daarom voldoende ruimte voor groen.

zitten met een goed glas wijn’’, aldus

werd verkozen tot Tuin van het Jaar 2012.

Aanvankelijk stond er dicht bij de

de ontwerper.

„Maar het grootste compliment kreeg ik
toen er kennissen van de eigenaren

woning - op 2 m van het keukenraam een schuur die het zicht op de tuin deels

Veel billetjes

naar de tuin kwamen kijken. Ze zeiden

belemmerde. Klaas van Elsäcker: „Met

Een ander opvallend element is de

tegen hen:‘De tuin is niet onze smaak,

de bestaande schuur kon ik niet leven,

door Klaas van Elsäcker ontworpen

maar hij past helemaal bij jullie!’ Een

want ik kwam bij het ontwerpen steeds

waterbank. In deze 7,5 m lange, strakke

enorm compliment, vind ik, want het

niet uit met de ruimtes. Toen dacht ik:

bank van eikenhout integreerde hij een

belangrijkste van een ontwerp is dat

‘als ik de schuur nou eens als achter-

smal, ondiep waterkanaal mét een

het bij de gebruikers past.’’

wand in de tuin maak, dan is hij niet

waterloop.Vanaf het terras en vanuit de

meer aanwezig’.”

woning is er fraai zicht op het vallende

Dus ontwierp hij een wand van steiger-

water, dat door een gegalvaniseerd

hout die schuin wegloopt, de ruimte

rooster in het terras wegloopt.„Op deze

daarachter - met een diepte die terug-

manier heb je een waterelement waar-

loopt van 2,5 m naar 1,25 m - deelde hij

bij je met een feestje meteen ruimte

in vieren. De berging aan de linkerkant is

hebt voor heel veel billetjes. Ik werk

bestemd voor de fietsen, daarnaast is

veel met eikenhout omdat het een

een hobbyruimte en in de rechterhoek

hele nonchalante uitstraling heeft, het

van de tuin bedacht hij een speelkast.

vergrijst mooi en er zitten noesten in.”

Als de kinderen in de zandbak willen

Om ‘maximaal een groene plek te

spelen - of in het speelhuis daarboven -

creëren’, ontwierp Klaas van Elsäcker

wordt de wand als een deur wagenwijd

een loofgang van dunne steigerbuizen

open gezet. Zijn ze uitgespeeld dan

waarlangs blauweregen en een witte

gaat de ‘deur’ weer dicht, waardoor de

klimroos (’Schneewittchen’) groeien.

tuin een mooie, rustige wand als decor

Het rechte pad van de tuinpoort naar

heeft.Als de kinderen wat ouder zijn, kan

het fietsenhok wordt hierdoor een stuk

de speelkast eenvoudig tot bergruimte

spannender, ook voor de kinderen.

worden omgetoverd. Behalve de drie

„Voor hen is het spannend om een

verborgen ruimtes bevat de steiger-

rondje om het plantenvak te rijden,

2013

Knus, zo’n overdekt zitje! Dit heerlijk beschutte plekje biedt een
fraai overzicht over de tuin.
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Als de kinderen niet buiten spelen, gaat de speelkast dicht en vormt de
steigerhouten wand een fraai decor in de tuin.

Dunne steigerbuizen met blauweregen en klimroos ’Schneewittchen’
maken van het pad naar het fietsenhok een fraaie loofgang.

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