
Betoverende buitenruimtes met 
een exclusieve signatuur
Verfijnd en verrassend. Geordend en gedoseerd. Harmonieus en contrastrijk. De ontwerpen van tuinarchitect Erik 

van Gelder weerspiegelen zijn creatieve spitsheid en architecturaal vernuft. Hoe divers de projecten ook zijn, ze 

dragen áltijd de herkenbare signatuur van de ontwerper: luxueuze oases met een maximum aan beleving, esthetiek 

en comfort. 

Erik van Gelder had van jongs af aan een passie voor tuinen 
en ontwerpen. “De liefde voor de natuur zit in mijn 
DNA,” vertelt Erik. “Mijn grootvader had een kwekerij en 
legde siertuinen aan. Mijn vader trad in zijn voetsporen en 
runde een hoveniersbedrijf. Dat ik tuinarchitectuur ging 
studeren, was een logische stap. Ik werd nóg meer gegrepen 
door de natuur en de grenzeloze mogelijkheden om 
schoonheid te scheppen.” 

”Mijn ontwerpstijl kenmerkt 
zich door harmonie en synergie. 
Een tuin moet rust uitstralen, 
de ‘ruis’ verdrijven en tot in de 
puntjes kloppen.”
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Klasse, kwaliteit, karakter
Na zijn opleiding tuin- en landschapsarchitectuur richtte 
Erik zijn eigen ontwerpbureau op. “Ik ontdekte dat mijn 
hart lag bij residentiële projecten in het hogere segment. 
Voor mensen die geen vrede nemen met middelmatigheid. 
Voor meerwaardezoekers die kwaliteit, comfort en beleving 
willen. Die eisen sluiten naadloos aansluit bij mijn visie 
waarin verfijning, oog voor detail en esthetiek de titelrol 
spelen. “
 
Contrastrijke harmonie
Erik van Gelders ontwerpstudio heeft de expertise en man-
kracht om feilloos totaalprojecten te realiseren. Van kleine 
tot grote tuinen, van patio’s tot dakterrassen, van de stad tot 
het platteland. “Elke tuin die ik ontwerp – ongeacht grootte 
of ligging – vormt een stijlkundige eenheid met zijn om-
geving en stelt zintuiglijke beleving voorop. Strakke lijnen 
met weelderig groen, visuele orde met een originele invulling, 
… ik meng verschillende stijlen tot een evenwichtig geheel 
waarin alles klopt.”
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Optimale beleving – binnen en buiten
Erik realiseerde talloze prestigieuze projecten in binnen- en buitenland. Ook deze luxueuze buiten-
ruimte bij een nieuwbouwvilla in Noord-Brabant prijkt op zijn palmares. Erik stond in voor het 
totaalontwerp en zorgde voor een vlekkeloze uitvoering in nauwe samenspraak met leveranciers en 
opdrachtgevers. “De bewoners wilden de tuin optisch vergroten, een zwembad en wellnessfaciliteiten 
integreren en de seizoenen schaakmat zetten. Ik legde in mijn ontwerp de nadruk op eenheid tussen 
interieur en exterieur, zodat de bewoners ook binnen van de buitenruimte genieten. “

Baden in luxe
Om de grote paardenbak van het achterliggende kavel aan het 
zicht te onttrekken, plaatste Erik een drie meter hoge muur. 
De strak bepleisterde witte wand creëert een patio-effect: 
intiem maar niet beklemmend. Grijze gestucte zuilen zorgen 
voor een bijzonder verassingseffect. De houten palen 
waartussen spiegels zijn geplaatst, vergroten het ruimtelijke 
effect en weerspiegelen op feeërieke wijze het zwembad van 
Aquas: een luxueus overloopzwembad betegeld met mozaïek, 
omrand met een glazen boord, en uitgerust met RVS-water-
stroompjes voor extra stemmigheid.”

”De haard straalt warmte en glamour uit. Een imposante 
blikvanger tussen zwemzone en poolhouse.”
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Poolhouse met vakantiegarantie
Erik voorzag meerdere onthaastingsplekjes die in verschillende 
seizoenen hun dienst bewijzen. “Mensen willen het tuinplezier 
niet beperken tot de zomer. Het ontwerp speelt daar maximaal 
op in.” Beplanting zoals bamboe en palmbomen onderstrepen 
het vakantiegevoel. Het poolhouse met lamellendak van Livium 
is het summum van luxe, inclusief een piekfijn uitgeruste keuken 
en een knappe loungeset. De blikvanger is de ingebouwde haard 
van Vestia Kachels. De lederen bekleding van Alphenberg doet 
warm en weelderig aan, terwijl het grote transparante oppervlak 
het poolhouse visueel verbindt met de zwemzone. 

Discrete weelde
Onder het poolhouse bevindt zich een verborgen schat: een wellnessruimte met maat-
werksauna van Intra Wellness. Verderop ligt een eethoek met veel allure – opnieuw met een 
prachtig waterelement, én een haast onzichtbare barbecue. “Ook in deze zone komen de 
verschillende materialen uitstekend tot hun recht. De eethoek staat op een ‘eilandje’ van 
robuuste betontegels van Betonal. De afwisseling tussen lichtgekleurde tegels en donker 
grind benadrukt de strakke lijnen van het ontwerp op een speelse manier. 

Die schijnbare tegenstellingen kenmerken het project. Warm hout voor de vlonder van Tablazz, 
delicaat grind, koele tegels, strak gestucte muren, … ze versmelten samen tot een geheel dat 
zoveel meer is dan de som van de delen.”

Over de architect 
Tuinarchitect Erik van Gelder studeerde Tuinarchitectuur 
aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 
Hij deed relevante ervaring op in de internationale tuin- en 
landschapsarchitectuur. In 2004 richtte hij zijn eigen ont-
werpbureau op om zijn uitgesproken stempel te drukken. 
Erik ontwerpt voor diverse opdrachtgevers, maar altijd met 
een herkenbare handtekening, subtiele knipogen en span-
nende contrasten. In de toekomst wil Erik zijn internationa-
le ambities verder waarmaken. En ook meer totaalprojecten 
creëren in samenwerking met een gedreven team van experts 
en leveranciers. 

Erik van Gelder | Devoted to Garden Design
Bramengaarde 98
3344 PG, Hendrik-Ido-Ambacht

Tel.: 078-8200360
E-mail: info@erikvangelder.com

Voor meer informatie:
www.erikvangelder.com
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Ontdekkingsroute met wow-factor
Ook de buitenruimte aan de zijkant van de woning en de voortuin nam 
Erik mee in zijn ontwerp. “Ik legde een route aan rondom het huis met 
rechte lijnen, veel symmetrie en een organische mix van laag en hoog 
groen. Het grijs van de verharding – betontegels en siergrind – gaat mooi 
samen met de blauwe hardsteen van de woning. Zwarte verticale lamellen 
zorgen voor de afscheiding; de afsluitbare poort van AWB sierhekwerken 
beveiligt de toegang. 

Licht, sfeer en comfort
Ook verlichting speelt een essentiële rol: van stemmige bollen (Moonlight 
van Creatrends) tot een resem up- en downlighters van Dexter Design 
bepalen mee de sfeer, terwijl de materialen, buitenmeubelen van Palladio 
en gadgets – zoals een flatscreen en hightech-muzieksysteem – de comfort-
factor verhogen. “Ik ontwerp trouwens zelf meubelen en decoratieve 
elementen onder het label ‘by Erik van Gelder’: markante items die een 
tuin aankleden en er een uitgesproken eigenheid aan geven. Bovendien zijn 
mijn producten qua uitstraling afgestemd op de duurzame materialen waar-
mee ik graag werk: natuursteen, beton, hout, glas, staal en aluminium.”

Samenwerking met een plus
Erik kijkt met veel plezier terug op het traject, dat werd opgeleverd in 
2016. “De samenwerking verliep uitstekend. Zowel met de opdrachtgevers 
als met de leveranciers en John de Zoete van Groenregie die instond voor 
de tuinaanleg. Ik heb nog nooit meegemaakt dat de eigenaar zelf zoveel 
energie in de realisatie stak als hier. Het resultaat is een eigentijdse ruimte 
met glamour en internationale allure. Een ontwerp dat strakke geometrie 
koppelt aan comfort en groen in een waaier van texturen. Een mondaine 
mini-metropool barstensvol sfeer die in alle seizoenen zijn troeven uit-
speelt en volop verrassingselementen biedt. Dit is een tuin die je telkens 
opnieuw ontdekt en die nooit verveelt.” 

Tekst: Peggy van der Auwera

Fotografie: Peter Baas 

“Verlichting is een van mijn stokpaardjes. 
Ze zorgt voor diepte, schept visuele 
spanning: een boeiend spel tussen licht 
en schaduw.”

Dit project werd mede gerealiseerd door: 

Tuindesign
Erik van Gelder BV, Hendrik-Ido-Ambacht
Tel.: 078 – 820 0360
www.erikvangelder.com

Bekleding Haard
Alphenberg, Waalwijk
Tel.: 035 – 695 0551 
www.alphenberg.com

Hekwerk
AWB Sierhekwerken, Strijen
Tel.: 078 – 6743961
www.awbsierhekwerken.nl

Louvre dak, overkapping en lamellen 
Livium B.V., Oldenzaal
Tel.: 0541 – 530949
www.livium.nl

Verlichting (importeur Moonlight)
Creatrends, Scherpenzeel
Tel.: 033 – 2770585
www.creatrends.nl

Tuinmeubelen
Palladio, Heinkenszand
Tel.: 0113 – 215838
www.binnenuit.nl

Buitenkeuken
RMR Interieurbouw, Moergestel
Tel.: 013 – 513 0696
www.rmrinterieurbouw.nl

Vlonder
Tablazz B.V., Tilburg  
Tel.: 013 – 581 0665
www.tablazz.nl 
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