
Tuinarchitectuur krijgt een steeds prominentere rol. Daar 
weet de jonge en tegelijk ervaren tuinontwerper Erik van 
Gelder (34) alles van. “Door de buitenbeleving aan te sluiten 
op de sfeer binnenshuis vormen de ruimtes als het ware een 
eenheid”, zegt hij. “De opkomende vraag om het buitensei-
zoen te verlengen zorgt ervoor dat we steeds vaker over-
kappingen en overdekte terrassen ontwerpen om droog en 
beschut te kunnen zitten. Zo hebben we recent een ontwerp 
gemaakt voor een overkapping waarin zelfs een echte bar 
met gashaard is gebouwd. Ook buiten koken blijft onvermin-
derd populair. En dat kan natuurlijk mooi in combinatie met 
een luxe lounge overkapping.”

sfeerVolle VerlIChtIng
Terwijl de overkapping en eventuele terrasverwarming 
ervoor zorgen dat je warm en droog in de tuin kunt zitten, 
is verlichting ook noodzaak om tijdens de schemering of in 
het donker buiten te blijven. Maar niet alleen dan. “Mensen 
realiseren zich vaak niet dat ze de tuin toch meestal vanuit de 
woning ervaren”, legt Van Gelder uit. “Met sfeervolle buiten-
verlichting blijven ’s avonds de gordijnen open om, gedu-
rende het hele jaar, van de tuin te genieten. Ik kijk ook naar 
de raampartijen. Wie ramen tot op de grond heeft, beleeft 
de tuin anders. Door al vroeg na te denken over duurzame 
verlichting wordt het tuinontwerp versterkt. Op een dakter-
ras in Rotterdam bijvoorbeeld hebben we een glazen wand 
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voorzien van led verlichting. Het transparante glas geleidt het 
licht waardoor de hele wand zal oplichten. ”

wellness In eIgen tuIn
Erik van Gelder gebruikt bewust niet het woord ‘trend’ als 
het om tuinen gaat. “Een trend waait over. Ik spreek liever 
van ontwikkelingen. Eén van deze ontwikkelingen is dat 
wellness niet meer is weg te denken uit de Nederlandse 
tuinen in het luxe segment. Er is interesse voor zwembaden, 
zwemvijvers en biologische zwembaden, jacuzzi’s, sauna’s en 
zelfs bijgebouwen met een complete wellnessfunctie. Wij ver-
diepen ons in de laatste mogelijkheden op dit gebied. Zo zijn 
we momenteel bezig met de realisatie van een zwembad met 
een glasplaat waardoor je tijdens het zwemmen zicht hebt op 
de tuin en als het ware tussen de bloeiende lavendel zwemt.

ontwerpproCes
Een andere interessante ontwikkeling volgens Van Gelder is 
dat het ontwerpproces steeds belangrijker gaat worden. “Het 
proces naar de uitvoering toe is ook intensiever geworden. 
De opdrachtgever staat centraal en moet in het ontwerppro-
ces voldoende de kans krijgen echt de meerwaarde te kunnen 
zien van de investering in de buitenruimte. Door te ontwer-
pen in 3D kun je al voor de realisatie door je tuin lopen. Dit 
geeft ook voor de uitvoering een concreet beeld.”
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‘Met sfeervolle buitenverlichting
blijven ‘s avonds de gordijnen open om, 

gedurende het hele jaar van  
de tuin te genieten’
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vaker dat mijn opdrachtgevers hun tuin als een echte Erik-
van-Gelder-tuin bestempelden ”, bekent hij. “Dan durf ik het 
wel aan om mijn eigen naam te gebruiken.” De ontwerper 
denkt zelf dat een echte Erik-van-Gelder-tuin een tuin is 
waarin je merkt dat alles klopt.  “De verhoudingen kloppen 
en er is aansluiting met de omgeving, met de architectuur en 
de natuur. Contrasten en bijzondere materialen zijn tot in 
detail op elkaar afgestemd.
De ontwerper doet ook over de grens inspiratie op. “Ik reis 
graag , bijvoorbeeld tijdens mijn bezoek aan Australië heb ik 
veel prachtige tuinen gezien. Mede hierdoor hebben veel van 
de tuinen en projecten een internationale allure. Mijn meest 
bijzondere project? Ik krijg deze vraag wel vaker. Naar mijn 
idee moet het meest bijzondere project nog worden gereali-
seerd.  Ik merk dat ik ieder jaar weer groei als ontwerper en 
daardoor vind ik mijn tuinen steeds bijzonderder.” 

           

groene lIJnen
Met een vader en grootvader als hovenier, maakte Erik van 
Gelder al heel jong kennis met tuinen. Toch was zijn keuze 
voor de hoveniersopleiding in Boskoop niet helemaal van-
zelfsprekend, want Van Gelder hield als kind zo van tekenen 
dat hij ook heeft getwijfeld over de grafische school. Tekenen 
bleef hij doen. Het groene van het hoveniersvak en de lijnen 
van het grafische vak kwamen al snel bijeen. Al op jonge 
leeftijd won Van Gelder in Nederland maar ook internati-
onaal enkele tuinontwerpwedstrijden. De vervolgopleiding 
Tuin- en Landschapsarchitectuur bracht hem definitief naar 
het ontwerpen van exclusieve tuinen. “Dat zijn echt niet 
allemaal hele grote tuinen bij grote huizen”, benadrukt hij. 
“Ook een dakterras of een kleine patio kunnen we mooi en 
bijzonder maken.”

tIen Jaar erVarIng
Bijzonder is dat Erik van Gelder na ruim tien jaar sinds kort 
zijn eigen naam voert als bedrijfsnaam. “Ik hoorde steeds 
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