
MASTERS OUTDOOR MASTERS OUTDOOR

IBIZA 
  IN JE 
ACHTER
 TUIN

Het wordt elk jaar warmer en door corona zijn 
we meer op thuis aangewezen. Dat heeft invloed 
op onze lifestyle: steeds meer tijd brengen we 
door in de tuin. Die ondergaat de laatste jaren 
een upgrade van bloemenperk naar lounge-
paradijs. We willen er zwemmen, borrelen, 
koken… leven! Met vakantie? We halen Ibiza wel 
naar de eigen achtertuin! MASTERS sprak met 
enkele toonaangevende outdoor experts.   
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Erik van Gelder kreeg recent de opdracht om 
een tuin met een Ibiza-sfeertje te realiseren, in 
Halsteren. “We hebben er alles aan gedaan om 

dat ultieme vakantiegevoel te creëren.”
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d e temperatuur stijgt in rap tempo, hittegolven 
zijn geen uitzondering meer in Nederland. Hoe 
lang zal het duren voordat er palmbomen aan 
de boulevard in Scheveningen groeien? Veel 
huishoudens nemen alvast een voorsprong op 
het tropische klimaat dat ons te wachten staat 
en richten hun tuin ernaar in. Natuurlijk ook 

ingegeven door het coronavirus, dat favoriete bestemmingen als Spanje en 
Kroatië rood doet kleuren en niet bepaald aanmoedigt om in polonaise het 
vliegtuig in te stappen. Zelfs Ibiza en Mallorca kregen afgelopen zomer een 
negatief ‘oranje’ reisadvies. Maar gaan we niet naar Ibiza, dan halen we Ibiza 
toch hierheen?

The Green Contractors, onafhankelijke experts in exclusieve tuinprojecten, 
heeft onlangs voor een festivalorganisator een grote Ibiza-stijl tuin aangelegd. 
“Hij woont aan het water, springt vanaf zijn terras zo de plomp in”, schetst 
mede-eigenaar Duuk Muilwijk het plaatje. “Dat was ook echt de opdracht: 
maak een tuin waarin wij ons op Ibiza wanen. De klant heeft in de ontwerp-
fase meegeholpen door middels een moodboard richting te geven. Zo kregen 
we al een beetje de sfeer mee waar hij het in zocht. Wij nemen altijd de 
complete tuinregie op ons, zoeken de juiste partijen erbij – tuinarchitect, 
aannemer, hovenier – en maken in overleg een passend plan. In dit geval 
hebben we gezocht naar typisch Spaanse materialen, zoals flagstones:  
natuursteenplaat met een onregelmatige vorm. We zijn met verschillende 
tinten in de weer gegaan, zo is de bestrating zandkleurig. En we hebben drie 
grote bomen uit Spanje in de tuin gezet: een oude kurkeik, een plataan en een 
vijgenboom. Meestal wordt in de opdracht niet specifiek een land of eiland 
genoemd, maar luidt de wens, meer algemeen, ‘een mediterrane sfeer’. Je moet 
oppassen dat je er geen al te exotische toestand van maakt met palmbomen en 
andere elementen die misstaan te midden van het Hollandse landschap. Je 
moet voorzichtig zijn in de mate waarin je het toepast.” Zijn partner Wim 
Takkebos vult aan: “Ook is de winterhardheid van belang. Je wilt geen tuin die 
bij tien graden vorst voor driekwart dood is. Je kunt niet zomaar alles planten, 
daarvoor is expertise onmisbaar.”

Het valt tuinarchitect Erik van Gelder de laatste jaren sowieso al op dat 
mensen veel meer een vakantiegevoel in eigen tuin willen creëren. “Ze laten 
zich inspireren als ze op vakantie zijn. Hebben ze op Bali of de Malediven in 
een mooi hotel gezeten, dan willen ze het sfeertje dat ze daar geproefd hebben 
ook thuis ervaren. Dus gaan ze hier op zoek naar een tuinarchitect of 
-ontwerper die iets in die trend voor hen zou kunnen bedenken en ontwer-
pen. Dan kan het zijn dat ze op mijn website foto’s van een project zien, die in 
de buurt komen van het plaatje dat ze in hun hoofd hebben. Dat heeft er 
natuurlijk mee te maken in wat voor stijl je ontwerpt. Wij proberen die  
vakantiesfeer onder meer op te roepen met mooie materialen, een luxe 
afwerking, een waterelement en verlichting zoals je die ook kunt terugvinden 
in een high-end hotel in het buitenland. Dat minimalistische wat ervoor zorgt 
dat je zin hebt om lekker met een biertje of wijntje te gaan zitten en alleen 
maar te genieten van wat je ziet. Dát gevoel.” Net als The Green Contractors 
kreeg Erik van Gelder recent de opdracht om een tuin met een Ibiza-sfeertje 
te realiseren, in Halsteren. “We hebben er alles aan gedaan om dat ultieme 
vakantiegevoel te creëren. Omdat we te maken hadden met best hoge muren, 
is het een soort patio geworden. Door de luwte die daar heerst, konden we 
andere planten gebruiken. We hebben er een overloopzwembad in gelegd dat 
niet supergroot is, maar wel een heel luxe uitstraling heeft – met mozaïek op 
de vloer en een twintig centimeter hoge glazen rand die is uitgelicht. Het 
daarbij horende bijgebouw is afsluitbaar met een glazen wand, zodat je daar 

 Stefan Moriau: “We hebben in Miami tests laten doen met de Camargue 
en die blijkt zelfs resistent te zijn tegen orkanen. In het orkaanseizoen 

vliegen in Amerika de houten huizen door de lucht, maar onze overkapping 
blijft staan”

ook in periodes met minder goed weer prima kan zitten en het uitzicht op het 
zwembad behoudt. Dat bijgebouw is verder voorzien van een ingebouwde 
haard, barbecue, een lamellendak waardoor je het binnenvallende zonlicht en 
het schaduwspel kunt sturen, een keuken, Mirror LED TV en een kelder met 
sauna en wellness.” Erik van Gelder beperkt zich dus niet alleen tot het groen, 
hij betrekt er ook gebouwen bij. “In één van de drie projecten die ik doe, zit 
wel iets van wellness. Dat we de laatste jaren hete zomers hebben gehad, 
werkt natuurlijk mee. Dat geeft net dat zetje om toch voor een zwembad of 
een plunge pool te kiezen. Ook is er beduidend meer vraag naar terrasover-
kappingen.” 

Midden in de polder heeft The Green  
Contractors deze tuin aangelegd. “Je zit  

hier tussen maisvelden en weilanden.  
Alles wat van buitenaf zichtbaar is moet  

in de omgeving passen. Daar is de keuze  
van de beplanting op aangepast.”
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Die toenemende vraag naar overkappingen heeft Renson, wereldwijd pionier 
en trendsetter in outdoor living concepten, ertoe bewogen een compleet 
nieuwe fabriek te bouwen, enkel voor outdoor. “Tien jaar geleden is Renson 
begonnen met outdoor, dat is nu de grootste afdeling binnen het bedrijf. Het is 
een exploding business”, meent strategisch marketingmanager Stefan Moriau. 
“En dat betreft niet alleen overkappingen. Wij hebben veel contact met andere 
merken in buitenproducten en ook daar zit een enorme groei in. Zeker de 
buitenkeuken is in opmars. Dat gaat een stukje verder dan een barbecue: 
mensen zijn bereid voor prijzen van 20.000 tot wel 50.000 euro een volledige 
keuken voor buiten aan te schaffen. Ook andere zaken die vroeger alleen voor 

weggewerkt. De aluminium lamellen in het dak van de overkapping kun je, 
met een handzender, naar wens kantelen en zelfs volledig openschuiven. Ideaal 
om in de winter maximaal zonlicht binnen te laten en in de zomer de volle 
sterrenhemel te bewonderen. De dubbelwandige lamellen houden met gemak 
regen, sneeuw en wind tegen. We hebben in Miami tests laten doen met de 
Camargue en die blijkt zelfs resistent te zijn tegen orkanen. Daarvoor hebben 
we het zogeheten Miami Dade-certificaat behaald, een bewijs van windbesten-
digheid. In het orkaanseizoen vliegen in Amerika de houten huizen door de 
lucht, maar onze Camargue blijft staan. De overkapping kan zowel vrijstaand 
als aan de gevel worden gemonteerd. De mogelijkheden tot personaliseren zijn 

binnen waren bedoeld hebben hun weg naar buiten gevonden, zoals verwar-
ming. Het is allang niet meer ‘even’ buiten zitten, men wil onder alle weers-
omstandigheden buiten kunnen vertoeven. Wat wij aanbieden kan 24/7, het 
hele jaar rond, gebruikt worden. Dat is de meerwaarde van onze oplossingen.” 
De website van Renson opent met ‘Uw tuin is de ideale vakantiebestemming’, 
en volgens Moriau draagt zeker de Camargue-lijn bij aan een vakantiesfeer. 
“Alle accessoires, van verwarming tot muziek tot ledverlichting, zijn onzicht-
baar geïntegreerd. We gaan zelfs zo ver dat de omkapping van die producten 
volledig in dezelfde lak en look & feel van de overkapping worden gekleurd. 
Ook alle bedradingen, verankeringen en waterafvoeren zijn onzichtbaar 

 Duuk Muilwijk: “Meestal wordt in de 
opdracht niet specifiek een land of 

eiland genoemd, maar luidt de wens, 
meer algemeen, ‘een mediterrane 

sfeer’. Je moet oppassen dat je er 
geen al te exotische toestand van 

maakt met palmbomen en andere 
elementen die misstaan te midden 

van het Hollandse landschap”

Renson Algarve Aero terrasoverkapping 
met draaibare lamellen, Neerpelt, België.

Voor een opdrachtgever in Hendrik-Ido-
Ambacht verzorgde Erik van Gelder, naast 

de tuin, dit zwembad waaraan grenzend 
een riant bijgebouw, compleet met  

(buiten)keuken, sauna en leefruimtes. 
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legio. Onze overkappingen dragen bij aan een totale comfortbeleving in de 
tuin.” Het valt Moriau op dat klanten bereid zijn om substantieel meer uit te 
geven aan hun tuin. “Ik denk dat je wel kunt zeggen dat hun budget, vergele-
ken met vijf jaar geleden, meer dan verdubbeld is.”

Erik van Gelder bevestigt dat mensen meer geld uittrekken voor hun tuin.  
“Ze snappen dat buiten ook een investering waard is, omdat de tijd dat ze 
ervan kunnen genieten langer wordt. Voordat ik in 2004 voor mezelf begon, 
heb ik de nodige inspiratie opgedaan – ik heb in Australië gewerkt, in Amerika 
stagegelopen. Daar speelde het buitenleven destijds een veel grotere rol dan 
hier. Ik vroeg me af wat ik kon doen om de tijd dat je in Nederland van je tuin 
kan genieten, te verlengen. Door in mijn ontwerpen elementen als overkappin-
gen, heaters en vuurelementen toe te passen, is het mogelijk om twee maanden 
per jaar langer buiten te zitten. Zo wordt de tuin meer een verlengstuk van het 
huis, iets wat sowieso al speelde. Het is mensen iets waard om 30 of 40 procent 
van het jaar buiten te kunnen zitten. Dus ja, het bedrag dat ze bereid zijn aan 
hun tuin uit te geven is hoger dan vijf, tien jaar geleden. Maar dat zie je op 
interieurgebied ook; dat loopt zelfs een stukje voor op buiten. Ik zie het als 
mijn taak om het vakgebied op een hoger niveau te krijgen door mensen te 
laten zien wat mogelijk is. Want veel mensen hebben totaal geen idee, die 
denken nog altijd dat de tuin zich beperkt tot een stukje gras, wat planten en 
een mooie loungeset. Tegenwoordig zijn we echt een heel stuk verder.”
Volgens Duuk Muilwijk hebben veel opdrachtgevers in het hoge segment geen 
getal in hun hoofd voordat ze een project aangaan. “Ze hebben vaak geen idee 
wat een tuin kost. Wel hebben ze een beetje nagedacht over wat het ongeveer 
mag kosten. Gaandeweg komen ze erachter dat er keuzes te maken zijn. Dikke 
of dunne bomen? Wel of geen zwembad? Zulke keuzes bepalen ten slotte het 
budget. Als wij voldoende weten te overtuigen dat bepaalde elementen een 
toegevoegde waarde hebben, gaat een budget vrij makkelijk verder omhoog.” 
“Men hecht er waarde aan dat dat budget vervolgens wordt bewaakt, zeker in 
tijden van crisis”, zo ervaart Wim Takkebos. “Als iemand een ton zegt, moet 
het niet anderhalve ton worden. Daarvoor neem je ons in de arm: wij zijn niet 
alleen projectmanagers, wij ontzorgen ook.” 

Drie jaar geleden legden The Green Contractors op MASTERS EXPO het 
eerste contact met een klant, voor wie ze nu in de finale fase van een groot 
project zitten. Wim en Duuk nodigen mij uit om mee te gaan naar de villa 
in aanbouw, die midden in de polder ligt. Met de laarzen aan word ik langs 
struiken en bomen geleid, langs vergezichten en loungehoekjes, langs 
wellness en terras. Eindpunt van de toer is een kop koffie samen met 
opdrachtgever Marjon. Op mijn vraag wat zij belangrijk vindt aan een tuin, 

 Wim Takkebos: “Zeker in tijden van 
crisis hecht men er waarde aan dat 

het budget wordt bewaakt. 
Als iemand een ton zegt, moet het 

niet anderhalve ton worden. 
Daarvoor neem je ons in de arm: 

wij zijn niet alleen projectmanagers, 
wij ontzorgen ook”

antwoordt ze: “Een tuin moet een knus gevoel geven, zodat je er lekker met 
z’n allen kan zitten en chillen, met een beetje groen om je heen...” De 
achtergrond van Duuk en Wim is van oorsprong beplanting: ze komen van 
een kwekerij af. Dus liefst maken ze tuinen met een beetje groene impact. 
Voor de beplanting hier hadden ze rekening te houden met zowel het huis 
als de omgeving. “Je zit hier midden in de polder, tussen maisvelden en 
weilanden”, legt Duuk uit. “Alles wat van buitenaf zichtbaar is moet in de 
omgeving passen. Daar is de keuze van de beplanting op aangepast, 
waaronder notenbomen en lindenbomen. Aan de achterkant ligt een terras 
met een groot zwembad, dat volledig door bomen omsloten is. Dat heeft 
veel meer een link met de uitstraling van het huis dan met de omgeving. 
Daar hebben we gekozen voor een mediterrane sfeer. Wij hebben de 
opdrachtgevers meegenomen naar Spanje en Italië om samen op zoek te 
gaan naar de beplanting voor dat gedeelte. Alle bomen zijn door de op-

Voor een festivalorganisator heeft The 
Green Contractors een grote Ibiza-stijl 
tuin aangelegd. “Hij woont aan het water, 
springt vanaf zijn terras zo de plomp in.”

Terrasoverkapping van  
Renson in Hofstade, België.

Zwembad met overdekt terras  
door Van Beem Buitenleven.
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Gerko van Beem: “Omdat mensen 
steeds meer en steeds langer willen 

genieten van buiten, besloten wij ons 
bedrijf te veranderen. We namen 

afscheid van ons tuincentrum, maar 
verwelkomden tegelijkertijd het 

prachtige nieuwe Van Beem 
Buitenleven. Dat omvat een 

oppervlakte van liefst 10.000 vierkante 
meter en is één totale showroom – 

een echt belevingsconcept”

drachtgevers zelf uitgezocht. Wel onder regie van ons.” Het zwembad 
neemt een prominente plek in. Marjon: “We hebben er eerst over nagedacht 
om binnen een zwembad te nemen, maar de zwembadbouwer adviseerde 
anders. Hij zei dat je een binnenzwembad minder vaak gebruikt dan een 
buitenzwembad, en dat bovendien de kosten zes keer hoger zijn. Daarom 
hebben we een buitenzwembad genomen. Wel lekker verwarmd, dus we 
kunnen altijd zwemmen.”  

Afgelopen weekend nog had Van Beem Buitenleven, specialist voor ‘totaal 
buitenleven’, een monoblock zwembad van 12 x 4 meter verkocht met een luxe 
poolhouse erbij. “En de hele tuin gaat op de schop”, aldus CEO Gerko van 
Beem. “Dat zijn echt waanzinnig mooie projecten.” In 1901 ontstond het 
familiebedrijf, dat vandaag de dag al vier generaties oud is. “Van akkerbouw 
naar kwekerij, van kwekerij naar tuincentrum, en sinds 12 maart 2019 het 
adres voor totaal buitenleven. Toen we nog een tuincentrum waren, hadden 
we al een serie loungesets, zonweringen en wat je nodig hebt als je ook in je 
tuin wilt leven. De vraag daarnaar werd steeds groter. Zo groot zelfs, dat het 
groen op de achtergrond begon te raken. Omdat mensen steeds meer en steeds 
langer willen genieten van buiten, besloten wij ons bedrijf te veranderen. We 
namen afscheid van ons tuincentrum, maar verwelkomden tegelijkertijd het 
prachtige nieuwe Van Beem Buitenleven. Dat omvat een oppervlakte van liefst 
10.000 vierkante meter en is één totale showroom – een echt belevingsconcept. 
Voor het binnenleven zijn er genoeg showrooms, maar voor het buitenleven is 
dit concept one of a kind. We zijn daarmee trendsetter, een van de grootste 
buitenleven-aanbieders in de Randstad.” Het valt Gerko op dat, naast een 
grotere vraag naar overkappingen, mensen steeds meer groen in hun tuin 
willen. “Daar word ik wel blij van, daar staan wij voor. Losse planten en 
bloemen, zoals vroeger, verkopen we niet meer. Maar we hebben ons groene 
hart niet helemaal verloren: we verkopen bomen en struiken. Olijfbomen 
bijvoorbeeld, die zijn heel populair. Net als vijgen en palmen. In grote witte 
bakken met een mooi spotje eronder. Dan is het ’s avonds net of je met 
vakantie bent!”

Erik van Gelder heeft net ‘een heel tof project’ gedaan in Alblasserdam dat doet 
denken aan vakantie in eigen tuin. “Daar zit een infinity zwembad in dat 
uitkijkt op een riviertje. De ingebouwde verlichting schept ’s avonds een 
sprookjesachtige sfeer, mede door de fraai uitgelichte mozaïektegels op de 
vloer. Je waant je in een buitenlands resort, waar je vanuit je pool over de 
oceaan uitkijkt. Alleen is dit gewoon in Zuid-Holland en kijk je uit over rivier 
De Alblas. Het zwembad is het hart van de tuin, daar is ook het meest in 

geïnvesteerd. Details die het geheel afmaken zijn het verhoogde muurtje met 
glasmozaïek én ingewerkte waterval aan de achterkant van het bad, twee 
meerstammige haagbeuken in parasoldakvorm, drie handgemaakte designpot-
ten van Atelier Vierkant, vijf hoge plantenbakken gevuld met buxusbollen en 
een stoere buitendouche. In de tuin is uitsluitend gewerkt met zachte tinten en 
materialen met een natuurlijke uitstraling, waaronder grijze Greenwood-plan-
ken langs het zwembad en het zonneterras, antracietkleurige oud-Hollandse 
tegelbestrating, siergrind en natuursteenstrips. Wintergroene steeneiken 
zorgen het hele jaar door voor een zomerse sfeer, en het paars van Salvia en 
lavendel zorgt her en der voor een toefje kleur.”
Wat Erik steeds vaker te horen krijgt: mensen willen tegenwoordig lekker in de 
tuin naar de Formule 1 of Tour de France kunnen kijken. “Het mooist is om een 

Carport overkapping van  
Renson in Neerpelt, België.

Overkapping van Renson.



12  13

MASTERS OUTDOORMASTERS OUTDOOR

speciale buitentelevisie, die bestand is tegen weersinvloeden, te verbergen en 
bijvoorbeeld met een druk op de knop tevoorschijn te laten komen. De prijs voor 
zo’n exemplaar ligt wel beduidend hoger dan een LG die je binnen aan de muur 
hangt. Ook is er meer vraag naar een mooi weggewerkt geluidssysteem buiten, 
zodat met een feestje geen boxen naar buiten hoeven te worden gedragen. En de 
buitenkeuken blijft in trek. Recent hebben we er één op een dakterras in de 
hoofdstad gerealiseerd, compleet met PITT cooking, koelkast geschikt voor 
buiten, een werkblad uitgevoerd in Dekton, een cooker… Waanzinnig!” Erik 
denkt niet snel bij een extreme wens ‘oei, dat weet ik even niet’? “Ik schrik niet 

zo gauw. Maar wel was het een uitdaging om een ontwerp te maken voor een 
zwembad met een glazen wand van 90 centimeter hoog en vijf meter lang, zodat 
je vanuit het poolhouse zo dat zwembad in kan kijken. In het zwembad is 
bovendien een barretje gemaakt, zodat je daar op een kruk in het water van je 
drankje kan genieten. Dat is een project waar je je vingers bij aflikt!” 

Behoefte om in Ibiziaanse sferen te toeven? Een ticket voor twee weken is snel 
geboekt, maar met een deskundig vormgegeven tuin waan je je het hele jaar 
door op Ibiza! w

 Erik van Gelder: “Wij hebben net een heel tof project gedaan in 
Alblasserdam. Daar zit een infinity zwembad in dat uitkijkt op een riviertje. 
De ingebouwde verlichting schept ’s avonds een sprookjesachtige sfeer, 

mede door de fraai uitgelichte mozaïektegels op de vloer. Je waant je in een 
buitenlands resort, waar je vanuit je pool over de oceaan uitkijkt. Alleen is dit 

gewoon in Zuid-Holland en kijk je uit over rivier De Alblas”

Project in Ablasserdam van Erik van Gelder. Enkele 
details: het muurtje met glasmozaïek én ingewerkte 

waterval aan de achterkant van het bad, en twee 
meerstammige haagbeuken in parasoldakvorm.


