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VILLATUIN IN ROTTERDAM
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Een kavel met niveauverschil, noodzaak voor parkeerruimte én mogelijkheden voor spelende kinderen.
Ontwerpstudio Erik van Gelder ging de creatieve
uitdaging aan. Het resultaat is een sfeervolle tuin
met internationale allure.
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Stalen schermen
afgewisseld met
oer-Hollandse knotwilgen
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De zelfontworpen
booglampen geven
zacht strijklicht

HET PROJECT
In Hillegersberg bij het Lage Bergse Bos en de Bergse plassen
ligt dit unieke kavel van 1800m2. Aan de straatzijde van de
villa is niet te verwachten dat de tuin zo’n riante oppervlakte
heeft. Het niveauverschil tussen de straat en achtertuin
bedraagt ruim drie meter.
VOORTUIN
Vooral in de voortuin was creativiteit nodig om tot een
sfeervol resultaat te komen. De opdrachtgever wilde graag de
ruimte om twee auto’s te parkeren. De centrale as leidt naar
de voordeur. Met grote maatwerk cortenstalen plantenbakken, beplant met bamboe is het parkeergedeelte gescheiden
van de entree. Zo ontstond ook de mogelijkheid een deel van
het hoogteverschil op een fraaie manier op te vangen. De
zelfontworpen booglampen geven zacht strijklicht over het
pad en geven de cortenstalen bakken in de avond een zachte
uitstraling. De volledig automatische stalen schuifpoort is
transparant van uitstraling en heeft een poedercoating in de
kleur van de kozijnen.
De hellingbaan geeft toegang tot de parkeergarage onder de
woning. Twee grote bakken met meerstammige krentenbomen staan aan beide kanten van de trap met natuursteen
treden die de toegang tot de entree vormt.
ACHTERTUIN
Aan de rechterkant van de woning leidt een vlonderbaan
van exclusieve duurzame composiet planken en split via een

brede trap van betonplaten naar de achtertuin. Een bijzonder overloop zwembad met een diep donkerblauwe kleur is
de blikvanger in het hart van de tuin. Vooral de spiegeling
van het poolhouse in het water geeft een gaaf effect. Het
poolhouse is uit eikenhout en staal opgetrokken en heeft
een heerlijke overdekte lounge met buitenkeuken. Hier kan,
mede door de ingebouwde gashaard, tot in de late uurtjes
worden genoten met vrienden en familie.
Haaks op de lange lijn die optisch onder het zwembad doorloopt is een baan van split gesitueerd. Aan beide kanten van
deze lijn zijn op het eindpunt twee manshoge stalen potten
geplaatst. Deze grote potten zijn uitgevoerd in de ral-kleuren
passend bij de woning en beplant met sfeervolle siergrassen.
Onder de op Franse wijze geknotte platanen is een heerlijke
schaduwplek ontstaan. Hier staat een moderne picknicktafel
van Extremis. In de naastgelegen bollamp is een luidspreker
ingebouwd zodat de kinderen hier naar hun favoriete muziek
kunnen luisteren. De vuurschaal van cortenstaal en rvs is
door studio Erik van Gelder ontworpen.
Om voldoende privacy te creëren zijn stalen schermen
afgewisseld met oer-Hollandse knotwilgen. In de avonduren
geeft de strook met bollampen afgewisseld met buxusbollen
een bijzondere sfeer, een echte eyecatcher. Op het grasveld kunnen de kinderen heerlijk een balletje trappen. Het
eindresultaat is een bijzondere luxe tuin met wellness en
internationale allure.

Ontwerpstudio Erik van Gelder
“Eigentijdse tuinontwerpen voor het luxe buitenleven. Onze tuinen zijn sfeervol, creatief
en ruimtelijk. Altijd met een duidelijke signatuur en in aansluiting op de architectuur
van het pand. We onderscheiden ons door met veel passie, inlevingsvermogen en een
heldere vernieuwende visie het proces in te gaan. Met als einddoel een praktische
en fraaie combinatie tussen enerzijds de wensen en leefstijl van de opdrachtgever
en anderzijds onze ideeën qua vormgeving, design en de toepassing van bijzondere,
duurzame materialen. Tot in detail werken we de plannen in 3D uit zodat in een later
stadium geen onduidelijkheden ontstaan. Tijdens de uitvoering blijven we nauw betrokken en werken we samen met professionele partijen, zodat de kwaliteit ook in dit
stadium wordt gewaarborgd. Wellness-tuinen, buitenkamers, kantoortuinen, daktuinen
of tuinen bij villa’s en landhuizen, altijd gaan we tot het uiterste om het beste resultaat
te behalen.”

Voor meer informatie en inspiratie: www.erikvangelder.com
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