Interview met...

Erik van Gelder
Diep gewortelde liefde voor
buitengewone tuinen

De liefde voor de natuur zit diep geworteld bij tuinarchitect Erik van Gelder. Zijn grootvader had een
kwekerij en was met tuininrichting bezig. “Mijn vader
had een hoveniersbedrijf en op mijn twaalfde schetste en
tekende ik mijn vaders ideeën al uit tot presenteerbare
plannen. Dat ik tuinarchitectuur ging studeren aan de
Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein, was
een logische stap”, concludeert Erik nuchter.
Ontwerpen is een proces, een bundeling van kennis,
creativiteit, gevoel voor ruimte en sfeer en met een
levendige voorstelling van het eindresultaat. Het is
belangrijk dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden
met alle tuinwensen en noodzakelijke praktische
uitgangspunten. Erik van Gelder ontwerpt tuinen
waarin de natuur mooi in harmonie wordt gebracht
met zijn omgeving en de wensen van de bewoners.
Erik bedient het hogere segment van de markt vanuit
zijn designstudio Erik van Gelder. Daarnaast creëert
hij, onder persoonlijk label, duurzame en markante
tuinproducten die een ruimte áf maken en er een
uitgesproken identiteit aan geven.
Doordacht ontwerp

“Een goed ontwerp legt de basis voor een tuin. Een
beleving waar de huiseigenaren jarenlang plezier van
hebben”, zegt Erik. “Wij houden rekening met de stijl
en vorm van het huis en het interieur. De omgeving, de
schaduw- en zonzijde en de bodemgesteldheid zijn ook
relevant. Misschien wel het belangrijkste is de leefwijze
en de sfeer die de tuin moet uitstralen. Zijn er bijvoorbeeld kinderen waarvoor ruimte moet worden gecreëerd?
Wordt de tuin dagelijks of hoofdzakelijk in de avonduren
en het weekend gebruikt? Al deze aspecten vormen
het uiteindelijke resultaat van een weloverwogen tuinontwerp. Dat resultaat wordt vormgegeven in een 3D
tekening en met de opdrachtgever tot in de finesses
besproken. Een doordacht ontwerp verbindt tenslotte
de omgeving met de gebruikers en vertelt het verhaal
van de plek.”
Herkenbare handtekening voor
groene parels

Erik van Gelder tekent het design voor kleine en grote
tuinen, patio’s en dakterrassen, bij villa’s en herenhuizen,
van de stad tot het platteland. In binnen- en buitenland. Hoe divers de ontwerpen ook zijn, door de duide-
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lijke architectonische lijnen met een creatieve invulling zijn de tuinen onmiskenbaar van de hand van Erik van Gelder. Verfijnd, met subtiele
knipogen. Netjes in balans, met spannende contrasten. Van een constante
kwaliteit, met veel aandacht voor stijl en comfort.
“We ontwerpen uitsluitend luxueuze tuinen met een hoge dosis creativiteit
en met de allerbeste invulling en materialen. De tuin moet een geheel vormen
waarin de hoogtepunten bijna organisch in elkaar overlopen. De perfecte
tuin combineert allerlei contrasten. Rechte lijnen met grillige vormen. Licht
en ruimte met schaduw en privacy. Gladde materialen met ruwe texturen.
Zo straalt de tuin harmonie uit en vormt een stijlkundige eenheid met zijn
omgeving, waarin men rust en ontspanning vindt”, vertelt Erik bevlogen.

“De gesprekken bij de klant zijn een
min of meer psychologisch proces”
Maatwerk als standaard

Met zijn inspirerende ideeën geeft Erik elk tuinontwerp een eigen karakter,
waarbij water vaak een belangrijk element vormt. “Het integreren van
wellness, zoals een poolhouse, jacuzzi, douche of sauna, is tegenwoordig
niet meer weg te denken en geeft een duidelijke meerwaarde aan het huis
en het vakantiegevoel”, geeft Erik aan. “Het grootste deel van de ontwerpen
maken we voor exclusieve, particuliere tuinen in het hogere segment.
Creativiteit is voor mij erg belangrijk en het mooiste is als we bij nieuwbouw vroegtijdig als partner worden betrokken. Zo ontstaat een geheel
tussen binnen- en buitenarchitectuur. De gesprekken bij de klant zijn een

Modern dakterras
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Villatuin met zwembad

min of meer psychologisch proces. Het is geen confectiewerk . Elke opdrachtgever is uniek en daar past een tuin
bij met een eigen identiteit. Het aftasten en aanvoelen
is heel belangrijk. Mijn signatuur is te herkennen aan
het gebruik van specifieke planten en bomen en duurzame materialen.”
De passievolle architect werkt met producten van diverse
hoogstaande merken of objecten uit de eigen Van Gelder
accessoirecollectie. De realisatie en het onderhoud van
de toonaangevende tuinontwerpen vereisen een goede
begeleiding en samenwerking met een netwerk van
gerenommeerde en toegewijde partners die hun vak
verstaan. De tekentafel waarop Erik vele technische
uitvoeringstekeningen maakte is, in zijn modern ingerichte studio inmiddels vervangen door computers en
3D apparatuur. Als blijvende herinnering aan zijn
beginjaren pronkt de tekentafel nog steeds in zijn
showroom.
De diverse tuinprojecten van de passievolle tuinarchitect
zijn stuk voor stuk groene parels. Ontwerpen met
creatieve invulling, hoogwaardige elementen en architecturaal en technisch vernuft.
Designstudio Erik van Gelder
Bramengaarde 98, 3344 PG Hendrik Ido Ambacht
Tel.: 078 - 820 0360 | 06 - 16612234
E-mail: info@erikvangelder.com
www.erikvangelder.com
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Modern dakterras
Slimme materialen, knap uitgelicht

Dit exclusieve dakterras heeft werkelijk een waanzinnig
uitzicht, een moderne en weelderige uitstraling en
maximaal comfort. Eén van de weinige monumentale
panden in de stad houdt dit exclusieve dakterras op
de vierde verdieping schuil. Door complexe bouwtechnische plannen, onder meer voor de bouw van een
stalen constructie, was een aantal vergunningen nodig
evenals nauw overleg met de uitvoerende partners. Na
het zien van het gedetailleerde ontwerpplan in 3D gaven
de bewoners zich direct gewonnen.

De hardhouten parketvloer van Tablazz contrasteert mooi met het limegroen.

De blikvanger van dit terras is het glazen dakhuis waarvan
de overkapping gedeeltelijk uit elektrisch bedienbare
lamellen bestaat. De hardhouten parketvloer brengt
sfeer en warmte en contrasteert mooi met de limoengroene glazen wanden. Stoere, strakke loungezetels
met stalen frame en het lichtdoorlatende tafeltje vormen
met de groenblijvende siergrassen, bamboe en Japanse
esdoorn een sfeervol geheel dat fraai wordt uitgelicht.
Het meest bijzondere element van dit terras is ongetwijfeld het glazen hekwerk, dat een gevoel van ruimtelijkheid geeft en door slimme research voorkomt
dat vogels er tegenaan vliegen. Dit innovatieve glazen
hek is terecht beloond met een Red Dot Award voor
uitstekend design.

De blikvanger op dit dakterras is het glazen dakhuis met elektrisch bedienbare lamellen
van Livium.

De glazen ballustrade won niet voor niets een Red Dot Award.
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Villatuin met zwembad

Dit is met recht een wellnesstuin te noemen.

Loungen in luxe

In het gemoedelijke, groene Barendrecht ligt deze wellnesstuin. Het resultaat van een exclusieve buitenruimte die zowel modern als sfeervol is. Achterin de tuin is een zwevende moestuin en een boomhut voor de kinderen
geplaatst. In deze tuin wordt intens geleefd en beleefd, gerust en genoten en
hij maakt een vakantie bijna overbodig.
De eigenaars wensten een designtuin met veel zitruimte, een riant zwembad,
een wellnesszone en ruimte voor de kinderen. Uitgangspunt voor dit tuinontwerp was de centrale as dat vanaf de voorzijde van deze klassieke woning
doorloopt tot achterin de tuin. De verharding brengt visuele orde, terwijl
de beplanting, verlichting en decoratie een weelderige sfeer scheppen.
Verschillende materialen zijn naadloos geïntegreerd in dit veelzijdige tuinontwerp. De loungeruimte naast het zwembad is knus en intiem. Bij
mooi weer schuift een deel van het zwevend dak open. De langwerpige
uitsparingen tonen het achterliggende groen - een fraai architecturaal detail.
De op maat gemaakte meubelen, zoals de buitenkeuken en vuurtafel illustreren de aandacht voor hoogwaardige afwerking en uitgekiende details.

De decoratie schept een weelderige sfeer.

OL_EST_Erik van Gelder_6/1.indd 5

Hier wordt genoten van de buitenkeuken en vuurtafel onder de overkapping van Livium.
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Stadsvillatuin Amsterdam
Wisselende perspectieven

Bij een chique stadswoning hoort een dito tuin. De
belangrijkste eisen waren dat het ontwerp logisch aan
moest sluiten op de woning, de diepte van de tuin
onderstreepte, inkijk beperkte en verschillende zit-,
lounge- en eetplekjes bood.
Een oude beuk en esdoorn zijn behouden en sieren de
23 meter diepe tuin om de achtergelegen bebouwing
aan het zicht te onttrekken. De hardhouten schutting
met poort en een op maat gemaakte berging vormen
een rustig eindpunt. De buitenruimte omvat drie royale
terrassen. De loungehoek met buitensalon en vuurtafel
op een hardhouten vloer grenst aan de woonruimte.
De drie vierkante bakken met Japanse esdoorns refereren
aan het patroon van de drie deuren en de lijnen van de
gevel en de zichtassen van het huis zijn doorgetrokken
in het ontwerp.

Eén van de drie royale terrassen.

Het tuinontwerp herhaalt materialen, kleuren en architecturale kenmerken van de woning voor een rustig en
evenwichtig resultaat.

Het vele groen beperkt de inkijk.

De diepte van de tuin is duidelijk in beeld gebracht.
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De tuin sluit naadloos aan op de woning.
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Alle projecten werden gerealiseerd door Designstudio Erik van Gelder
Het project ‘modern dakterras’ werd mede mogelijk
gemaakt door:
Lamellen in de dakopbouw

Tuinaanleg

Livium, Oldenzaal

Teo van Horssen Hoveniers, Alblasserdam

www.livium.nl

www.teovanhorssen.nl

Buitenkeuken

Glazen wanden

Oskamp Interieurs, Moerkapelle

Van Dijken Glas Beleving, Waddinxveen

www.oskampinterieurs.nl

www.vandijkenglas.nl

Verlichting

Houten vloer

Dexter Design bv, Rotterdam

Tablazz Interieur– en exterieurparket, Tilburg

www.dexterdesign.nl

www.tablazz.nl

Het project ‘villatuin met zwembad’ werd mede mogelijk
gemaakt door:
Tuinaanleg

Lamellen in overkapping

Groenregie, Reeuwijk

Livium, oldenzaal

www.groenregie.nl

www.livium.nl

Zwembad

Bollampen

Waterstijl, Dordrecht

Creatrends Nederland, Scherpenzeel

www.waterstijl.nl

www.creatrends.nl

Tuindouche

Oprolbaar zonnedoek

JEE-O, Nijmegen

MSK Sunsquare, Wijk en Aalburg

www.jee-o.nl

www.sunsquare.nl

Het project ‘stadsvilla’ werd mede mogelijk
gemaakt door:
Tuinaanleg

Stuclook muur en buitenkeuken

Groenregie, Reeuwijk

Luxcom. Veghel

www.groenregie.nl

www.luxcom.nl

The Bastard barbecue

Betontegels

Kookpunt, Rotterdam

Schellevis, Dussen

www.kookpunt.nl

www.schellevis.nl

Verlichting

In-lite, Gorinchem
www.in-lite.nl
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