Weelderig water in Alblasserdam – een oogverblindend ontwerp van Erik van Gelder

“Een persoonlijk tuinontwerp op maat is als een kunstwerk –
het resultaat van een creatieve en scheppende verkenning.”
Erik van Gelder kreeg de passie voor tuinarchitectuur met de paplepel ingegoten. Zijn grootvader was kweker; zijn vader
hovenier. Erik had creatieve kriebels en zou zich toeleggen op het ontwerp. Zijn studie in tuin- en landschapsarchitectuur
was dan ook een logische stap. Hij deed nadien relevante ervaring op in binnen- en buitenland. En richtte dan een
ontwerpstudio op om zijn eigen stempel te drukken. Dat doet hij met hedendaagse ontwerpen die tot de verbeelding
spreken en baden in luxe.

Erik van Gelder ontwerpt tuinen en buitenruimtes in het hogere marktsegment, voornamelijk in
Nederland en België. Zijn ontwerpen hebben een herkenbare signatuur, waarbij kwaliteit en
klasse de boventoon voeren. “Het is niet de grootte van een project dat telt, wél de mogelijkheden
om een ruimte optimaal in te vullen. We streven naar een perfect evenwicht tussen ontwerp,
omgeving en wensen van de opdrachtgevers. Onze stokpaardjes: hoogwaardige materialen, veel
oog voor detail en een uitgesproken luxueuze uitstraling.” Erik werkt nauw samen met gespecialiseerde partijen die dezelfde visie op kwaliteit hanteren. “Elk detail moet kloppen. Van de materiaalkeuze en de verlichting tot de zwembadrand en de plantenbakken.”

“Elk detail moet kloppen. Van de materiaalkeuze en de
verlichting tot de zwembadrand en de plantenbakken.”
Luxe op bestelling
Erik van Gelder richt zich uitsluitend op projecten waar niet
wordt beknibbeld op kwaliteit. Of het nu gaat om een riante
tuin bij een landelijke villa of een hypermodern dakterras, hij
mikt altijd op een creatief, artistiek en architecturaal hoogtepunt. “Mijn klanten zijn veeleisend. Ze zoeken een ontwerp
dat naadloos aansluit bij hun woning, wensen en levensstijl.
Wie aanzienlijk investeert in een droomtuin, verwacht dat
zijn idealen worden gerealiseerd. Mensen die bij mij aankloppen, voelen zich verwant met mijn ontwerpvisie. Ze houden
van luxe, wellness en design. En ze hebben het budget voor
een uniek ontwerp en een excellente uitvoering. In ruil krijgen
ze een tuin waarvan ze grenzeloos genieten, in álle seizoenen.”
Gestroomlijnd proces
Erik van Gelder betrekt zijn klanten van a tot z in het
proces. Zo geven ze maximaal input aan het ontwerp, en
weten ze precies wat ze mogen verwachten. “Een ontwerp
komt tot stand in verschillende fasen: van een verkennend
gesprek en een globaal conceptontwerp tot een realistische
3D-weergave en een gedetailleerd ontwerp met technische
49

the.art.of.living

en bouwkundige uitwerkingen. Hieronder vallen ook het
verlichtings- en beplantingsplan. De gestroomlijnde werkwijze die Erik hanteert, garandeert een feilloze uitvoering
van het project door alle betrokken partijen. Erik blijft zelf
het enige aanspreekpunt voor de opdrachtgever – handig
en helder.
Onbegrensde creativiteit
Erik gaat geen enkele uitdaging uit de weg, en bewandelt
ook graag nieuwe paden. “Een opdrachtgever wilde absoluut een glazen wand op zijn dakterras, maar we moesten
vermijden dat er vogels tegenaan zouden vliegen. Ik kwam
via onderzoek uit bij een Duitse fabrikant van glas met een
uv-reflecterende coating. Mensen zien gewoon glas; vogels

zien een structuur vergelijkbaar met een spinnenweb.
Resultaat: ze vliegen er netjes omheen.” Bijzondere eisen
hebben soms een pittig prijskaartje. Toch is dat perfect
verantwoord. “Een persoonlijk tuinontwerp op maat is als
een kunstwerk – het resultaat van een creatieve en scheppende verkenning.”

Project Alblasserdam: nature meets design
Voor een omvangrijk project in Alblasserdam schakelde Teo van Horssen hoveniers het ontwerptalent
van Erik van Gelder in. Teo’s opdrachtgevers wilden namelijk een zwembad integreren in hun tuin,
met een hoog wellness-gehalte. Erik tekende het ontwerp en Teo verzorgde de tuinaanleg. Grondwerk,
beschoeiing, straatwerk, bekabeling, beplanting en onderhoud – Teo van Horssen voerde het állemaal
uit volgens de regels van de kunst. Als hovenier in hart en nieren heeft Teo een grandioze groene
geschiedenis. Bovendien is hij, net als Erik, gespecialiseerd in het luxesegment.
Omdat de tuin grenst aan de Alblas, plaatste Erik water centraal in dit project. Met een zwembad als
kers op de taart, zónder de tuin te overheersen. “Vanuit de woning gezien, ligt het bad centraal achterin de tuin. De plek is niet te dominant, zodat je de cover niet ziet als het bad is afgedekt.” Het
sublieme overloopzwembad, dat de illusie van een aansluitende waterlijn creëert, werd gerealiseerd
door Waterstijl, een gespecialiseerde zwembadbouwer waar Erik van Gelder graag mee samenwerkt.
De meerkleurige glasmozaïek geeft karakter en cachet; de ingebouwde verlichting lijkt weggeplukt uit
Duizend-en-een-nacht.

“Ik ontwerp eigenlijk altijd twee tuinen: een nachttuin en een tuin
overdag. Met de juiste verlichting creëer je een sprookjesachtige sfeer”

De maatwerkmuur achter de douche heeft een ruitvormige opening, die een interessant perspectief
biedt op de achterliggende tuin. Platoflex leverde de muren af in polyester stuclook: een innovatieve
vervanger van traditioneel stucwerk.
Harmonie tussen beplanting en materialen
Een aantal fruitbomen en knotwilgen die voorheen in de tuin stonden, zijn behouden. De meerstammige bomen en groenblijvende steeneiken zijn nieuw. “Teo van Horssen plaatste redelijk volgroeide bomen, zodat je meteen van je tuin geniet. De wintergroene, cilindervormige steeneiken
zorgen het jaar rond voor een zomerse sfeer. Het mooie paars van Salvia en lavendel brengt her en
der een subtiel toefje kleur.”
Ook de materialen met hun natuurlijke uitstraling en zachte tinten dragen bij tot esthetische eenheid en rust. Zoals de grijze onderhoudsvriendelijke composietplanken voor het pad langs het
zwembad en het zonneterras. De vlonders hebben de warme en luxueuze look van hout, maar ze zijn
praktischer en blijven langer mooi. Siergrind, natuursteenstrips en antracietkleurige bestrating van
Schellevis sluiten harmonieus op elkaar aan. “De grootformaat karaktervolle Oud Hollandse betontegels gebruik ik graag in mijn projecten.”
Geraffineerde verlichting
Echte eyecatchers zijn de bakken van aardewerk, de stoere buitendouche van Jee-O, en de vierkante
plantenbak met de bolvormige buxus. Deze maatwerkbak is een eigen ontwerp van Erik van Gelder.
Het is een gecoate plantenbak van staal, met aan de bovenzijde een kraag van rvs. Wat de blikvangers
écht tot hun recht doet komen, is de uitgekiende verlichting – ook een belangrijk kenmerk in van
Gelders ontwerpen. “Ik ontwerp eigenlijk altijd twee tuinen: een nachttuin en een tuin overdag. Met
de juiste verlichting creëer je een sprookjesachtige sfeer. De manier waarop de carpinussen worden
uitgelicht, resulteert in een prachtig effect.” De verlichting is trouwens volledig met domotica georganiseerd – een sterk staaltje technisch vernuft van Stremme Technisch Onderhoud, de firma die
ook alle elektra in de woning en het zwembad installeerde.
Maximale beleving
Het uiteindelijke resultaat is verbluffend. De tuin en de omgeving lopen harmonieus in elkaar over.
Het ontwerp is evenwichtig, duurzaam en met veel oog voor details. In dit stijlvolle kader is volop
ruimte tot ontspanning, een schitterend uitzicht op het water dat de woning omzoomt, en een verrassende belijning die bijzondere perspectieven biedt. De goede samenwerking met de opdrachtgever, Teo van Horssen hoveniers en de andere gespecialiseerde partijen resulteerde in een geweldig
project.
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Dit project werd mede gerealiseerd door:
Tuinarchitect
Erik van Gelder, Hendrik-Ido-Ambacht
Tel.: 078 - 8200360
www.erikvangelder.com
Hovenier
Teo van Horssen Hoveniers, Alblasserdam
Tel.: 078 - 691 8754
www.teovanhorssen.nl
Tegelwerk
Schellevis Beton bv, Dussen
Tel.: 0416 - 391 147
www.schellevis.nl
Prefab polyester muren
Platoflex, Wijhe
Tel.: 088 - 0220700
www.platoflex.com
Zwembad
Waterstijl luxe zwembaden, Dordrecht
Tel.: 078 - 673 73 73
www.waterstijl.nl

