
Een Erik van Gelder tuin is niet zomaar een tuin. Het is een 

kunstwerk dat elke dag weer uitdaagt om te ontdekken. 

Tuinarchitect
ERIK VAN GELDER

Houten schuttingen vind je niet in de ontwerpen van tuinarchitect Erik van Gelder. Die zijn ‘te gewoon’. Vooral 
de bijzondere combinatie tussen strakke grafische lijnen en natuurlijke elementen speelt een belangrijke rol 
in de schetsen van Van Gelder. En dat is ook niet zo gek, volgens de tuinarchitect. Want die liefde voor de 
ontembare natuur en het gevoel voor strakke grafische lijnen zat er al vroeg in. “Als jongen van twaalf werkte 
ik de tuinschetsen van mijn vader al uit, die ook hovenier was. Ik bleek talent te hebben. Daarnaast had het 
buitenleven op de boerderij een diepe liefde voor de natuur in mij losgemaakt. En er was een vak waarin ik deze 
beide werelden perfect kwijt kon: de tuinarchitectuur.” 

Tsjechische architect
Een opleiding tot tuin- en landschapsarchitect was daarom niet meer dan logisch. Al snel wordt duidelijk dat 
de creatieve Erik een geheel eigen signatuur ontwikkelt. Gefascineerd door de ontwerpen van de Tsjechische 
tuinarchitect Vladimir Sitta, vertrekt hij naar Australië om het werk van deze bijzondere architect met eigen 
ogen te zien. Van Gelder: “Vladimir Sitta heeft een unieke manier van denken buiten de kaders. Zo ontwierp 
hij bijvoorbeeld een voortuin, waarin het waterpeil kon fluctueren. Wanneer de eigenaar even geen zin had in 
bezoek, liet hij het waterpeil omhoog gaan, waardoor de voortuin, optisch gezien, ontoegankelijk leek. Deze 
bijzondere vorm van creativiteit neem ik nog steeds mee in mijn ontwerpen. Daarbij draait het continu om de 
vraag hoe je onderscheidend kunt zijn, zonder over de top te gaan.” 

Strakke lijnen, sfeervol karakter
Met de kennis en ervaring die hij in het buitenland heeft opgedaan, start Erik zijn eigen bedrijf, dat inmiddels 
nationale furore geniet. “Mijn ontwerpen kenmerken zich door de strakke lijnen en het sfeervolle karakter. De 
natuurlijke beplanting staat altijd in contrast met de strakke grafische lijnen. Dat maakt elk ontwerp spannend.”

Maatpak
Volgens Erik moet een buitenruimte passen als een maatpak. “Ieder mens is anders. Datzelfde geldt voor zijn 
(natuurlijke) omgeving. Dat betekent dat elk ontwerp een unieke mix aan elementen heeft, die allemaal volledig 
toegespitst zijn op de wensen van de opdrachtgever. Want het gaat er uiteindelijk om dat onze opdrachtgever 
zich helemaal thuis voelt in zijn eigen tuin. En daar doen wij alles voor. Dat ‘alles’ kan variëren van de inzet van 
unieke materialen, bijzondere verlichting of een uniek lijnenspel tot het gebruik van vuurelementen, kunststukken 
of waterpartijen. Het gaat erom het ontwerp zo te maken dat het praktisch klopt, warmte uitstraalt en daarnaast 
onderhoudsvriendelijk en duurzaam is, met respect voor de bestaande architectuur.”

Eenheid binnen en buiten
Volgens de tuinarchitect gaat de symbiose tussen binnen- en buiteninterieur in de toekomst een steeds grotere 
rol spelen. “Het belang van een goed ingerichte buitenruimte is jarenlang onderschat. Inmiddels zie je steeds meer 
de trend dat mensen een buitenruimte willen, waar ze bijna het hele jaar terecht kunnen. Hiermee wordt de stijl 
en sfeer van het interieur van de binnenruimte automatisch meegetrokken naar de inrichting van de buitenruimte. 
Om deze aansluiting zo mooi mogelijk te maken, beginnen we, zo mogelijk, al met meedenken tijdens de bouw 
van het huis. Door bepaalde zichtlijnen al in de architectuur van de woning te implementeren, kunnen we de 
buitenruimte optimaal laten aansluiten.” Doel van de architect is dan ook wereldwijd te laten zien wat er mogelijk is 
in tuinarchitectuur en wat de meerwaarde is om interieur en exterieur bij elkaar te betrekken. Hoe klein of hoe groot 
de buitenruimte ook is. 

“Mensen willen 
een buitenruimte 
waar ze bijna het 
hele jaar terecht 

kunnen.”

“Elk ontwerp heeft een 
unieke mix aan elementen.”
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