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Droomtuin door
tuinarchitect Erik van Gelder

Moderne,
luxueuze en
kloppende

totaalbeleving
“HET TOTAALPLAATJE KLOPT VAN A TOT Z. DE GECREËERDE BUITENRUIMTE SLUIT PERFECT AAN OP
DE TUINWENSEN VAN DE OPDRACHTGEVERS EN VORMT SAMEN MET DE IN EEN EERDER STADIUM
ONTWORPEN EN GEREALISEERDE VILLA EEN PRACHTIGE EENHEID”, GEEFT TUINARCHITECT ERIK VAN
GELDER AAN. DE CREATIEVE VAKMAN IS ZEER CONTENT MET DEZE ZEEUWSE EN LUXUEUZE GENIETTUIN.
IETS DAT UITERAARD OOK GELDT VOOR DE BEWONERS VAN DE STRAKKE EN MODERNE DESIGNWONING.
“MIJN OPDRACHTGEVER HEEFT BESLOTEN OM HUN TROUWFOTO’S IN DE TUIN TE LATEN MAKEN. EN NU
BEN IK OOK BEZIG MET HET ONTWERP VAN DE TUIN VAN HUN ZOON. EEN MOOIER COMPLIMENT KUN JE
NIET KRIJGEN.”
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Het door Erik zelf ontworpen buitenmeubilair, het
fraaie en met haardhout gevulde meubelstuk en
de luxe uitgevoerde vuurtafel dragen bij aan de
wow-factor van het terras
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groene touch in de buitenruimte. Ook zien we onder meer grote staptegels,
siergrind, fraaie plantenbakken, sokkels en stijlvolle bestrating terug in de tuin.
Een tuin die geheel in balans is. Die klopt. Die intrigeert. Die internationaal en
glamoreus aanvoelt. Die prachtig is om naar te kijken. En waar de bewoners
meer dan blij mee zijn. “De buitenruimte is super geslaagd. Alles vloeit vanzelfsprekend in elkaar over en er is een esthetische wisselwerking tussen huis en
tuin”, geven ze lovend aan. Over de reden waarom ze voor een samenwerking
met Erik kozen, zijn ze eveneens helder. ”Toen we ons oriënteerden over het
tuinontwerp, kwamen we telkens terecht bij realisaties van Erik van Gelder. Zijn
visie op tuinarchitectuur en zijn kenmerkende signatuur sloot helemaal aan bij
onze stijlvoorkeur.”

Zwemmen, loungen, buiten eten, zonnen en ultiem ontspannen in een heerlijke wellness-ruimte. Alle door de bewoners zo gewenste zaken zijn in de luxe
buitenruimte verwerkt. Ook voel je de duidelijke connectie tussen de woning
en de tuin. Zo lopen enkele zichtlijnen van binnen door naar buiten en zien we
eveneens het strakke lijnenspel en de stijlvolle, doch sobere kleurstelling van
de gevels terug in de materialisatie van de door Erik van Gelder ontworpen en
oogstrelende oase.

GLAMOREUZE BUITENRUIMTE
Meerstammige en karakteristieke bomen, graszones, hagen, siergrassen,
planten en enkele kleurrijke bol- en knolgewassen – allen op door de ervaren tuinarchitect uitgekiende plekken geplant en toegepast – zorgen voor de
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De buitenruimte is super geslaagd.
Alles vloeit vanzelfsprekend in elkaar over
en er is een esthetische wisselwerking
tussen huis en tuin
UITNODIGENDE TERRASSEN

vrienden en familie. Het door Erik zelf ontworpen buitenmeubilair, het fraaie en
met haardhout gevulde meubelstuk en de luxe uitgevoerde vuurtafel dragen
bij aan de wow-factor van het terras. Ook het aan de woning grenzende terras
en de loungeplek aan het zwembad zijn voorzien van luxe buitenmeubilair en
nodigen uit om samen te genieten van een heerlijke maaltijd. Het door Elzen

Het prachtige totaalplaatje is verrijkt met een drietal terrassen, waar het op
verschillende momenten van de dag heerlijk toeven is. Zo is de op een vlonder
gesitueerde – en aan de onderzijde met ledverlichting verrijkte – genietplek
aan de achterzijde van de tuin de ideale plek voor een gezellige avond met
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Zwembaden gerealiseerde en met fraai natuursteen omrande zwembad, het
onder meer van een luxe sauna voorziene en door Erik van Gelder ontworpen
bijgebouw vormen – net als het zonneterras aan het zwembad – de jaloersmakende ruimtes waar de gelukkige bewoners kunnen ontspannen.

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:

HET BELANG VAN EEN GOED LICHTPLAN
Afsluitend benoemt de bevlogen architect nog een ander aspect dat bijdraagt
aan de prachtige uitstraling van de getoonde tuin en tuinen in het algemeen.
“In veel gevallen kunnen mensen – behoudens het weekend en tijdens vakanties – pas in de avonduren genieten van hun tuin. Een slecht verlichte buitenruimte nodigt niet uit om naar te kijken of om in te verblijven.
Vandaar dat een goed lichtplan van groot belang is voor de totale beleving van
de tuin. Ook bij dit project besteedden we veel tijd aan goede en passende
verlichting op maat. En dat zie je terug in het eindresultaat.”
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