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Tot voor kort was de tuin van deze stadswoning 

in de Amsterdamse Jordaan niet meer dan een 

veredelde zandbak. Tuinarchitect Erik van Gelder 

transformeerde de ruimte tot een verrassende 

luxe tuin waarin water, aarde, lucht en vuur 

samen de sfeer bepalen. 

in de Jordaan 
DiAmAnT

E
lke buitenruimte is uniek en vraagt dus ook om een 
ontwerp op maat. Dat heeft Erik van Gelder van  
tuinontwerpstudio STIJLTUINEN | EXCLUSIEVE BUITEN-
RUIMTES als geen ander begrepen. De architect staat 

bekend om het ontwerpen van bijzondere, exclusieve tuinen; en 
daar is deze Amsterdamse stadstuin geen uitzondering op. Toen van 
Gelder gevraagd werd om de buitenruimte te ontwerpen, was er 
niet meer dan een braakliggend lapje grond van 35 vierkante me-
ter. De bestaande schuur en schutting werden mee in het ontwerp 
opgenomen, maar verder kon de transformatie van de tuin onmo-
gelijk groter zijn. 
Erik van Gelder: “De bewoners houden van modern, strak en mini-
malistisch, maar tegelijk ook sfeervol. Dat toont zich in de inrich-
ting van hun woning en die lijn heb ik dus ook doorgetrokken bij 
het ontwerp van de tuin. De buitenruimte mocht een chique look 
hebben en de kostprijs was van secundair belang. Voorop stond dat 
het maximale uit de ruimte werd gehaald, zodat we een knap en 
apart project konden realiseren.”

Klassieke denkkaders voorbij
Erik van Gelder: “De totale oppervlakte was vrij klein, dus heb ik bij 
het ontwerpen behoorlijk wat geëxperimenteerd met het klassieke 
idee van hoe je een tuin inricht. De meer evidente keuze voor een 
aan de woning grenzend zitterras, heb ik uiteindelijk overgeslagen. 
Ik besloot om op 1 meter 60 van de gevel een muur te plaatsen en 
daarachter een zitterras met loungebanken en een vuurtafel te situ-
eren, rechts van het keukenelement en de schuur. Zo ontstond een 
knusse plek waar je, los van de woning, in een totaal andere ruimte 
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De muur 
creëert een
verrassingseffect 
en trekt je als het 
ware de tuin in
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kunt vertoeven. Die opdeling was best een gok, gezien de kleine 
ruimte, maar het ontwerp is volgens mij juist geslaagd omdat het zo 
apart is. De muur – waarin verlichtings- en andere kabels vernuftig 
werden weggewerkt – zorgt voor een verrassingseffect en trekt je 
als het ware de tuin in. Als je vanuit de woning meteen de hele tuin 
overziet, wordt het minder interessant om hem te verkennen.” 
“De drie speelse uitsparingen in de muur lichten een tip van de 
sluier op en maken het geheel extra prikkelend. Ze brengen lucht 
in het ontwerp en verbinden de woning met het achtergelegen zit-
terras. Bovendien zie je er een deel van de houten vlonder en de 
vuurtafel doorheen, wat voor een warme uitstraling zorgt. Vóór 
de lichtblauwe muur heb ik een vijver met inox waterloopjes ge-
situeerd, zodat ook vanuit de woning iets visueel interessants te 
beleven valt. En omgekeerd ervaar je het waterelement dankzij de 
uitsparingen in de muur ook vanaf het zitterras. Zo ontstaat van-
zelf een gevoel van verbinding tussen de verschillende ruimtes.” 

Rust en een knipoog
Stap je door de grote schuiframen van de woonkamer naar bui-
ten, dan kom je eerst op het terras met de waterpartij. Het ter-
ras werd uitgevoerd in minimalistische Oud-Hollandse tegels met 
betonlook van 80 bij 80 centimeter. Als omkadering werd verder 
gekozen voor antraciet beachpebbles en fijn zwart basaltsplit  
in honingraatmatten. 
Erik van Gelder: “Ik houd van rust in een tuin en houd de verhar-
ding dan ook graag rustig. Zo kunnen de wanden meer spreken en 
krijg je een zeker contrast zonder dat er overdaad ontstaat.” 
Dat de centrale lichtblauwe muur spreekt, valt in ieder geval niet 
te ontkennen. En spreken doen ook de lichtblauwe zuilen links 
van het zitterras. Ze lijken als het ware uit de muur gestapt, om 
wat verderop statig hun plaats op te eisen als stille bewakers van 
het achtergelegen tuingedeelte. Een geslaagde gimmick van een 
architect die de kracht van speels knipogen kent.
Achter de drie zuilen is een verticaal kruidentuintje met modulair 
gevelbegroeiingssysteem voorzien, waar de bewoners naar harten-
lust verse kruiden en aardbeien kunnen plukken.

Verborgen tuin op maat
Het zitterras achter de blauwe muur is een patioachtig mini-univer-
sum dat als het ware van de woning losgekoppeld is. Het is maar 
via één zijde bereikbaar en omringd door vrij hoge muren, wat 
het tuingevoel versterkt. Het terras werd aangekleed met een Ipé-
parket, twee loungebanken met zitkussens en een centrale vuurta-
fel. Alles in de ruimte werd op maat bedacht en uitgevoerd, tot de 
plantenbakken toe. 
Erik van Gelder: “Om een ruim en groen tuingevoel te creëren, 
heb ik gekozen voor vaste zitbanken, met daarachter aluminium 
plantenbakken met Liriope muscari. Het is een wintergroene plant 
met bloem, die de uitstraling van een siergras heeft. De twee olijf-
bomen zorgen voor een Mediterrane toets en de natuurlijk over de 
bakken hangende Muehlenbeckia complexa aan hun voeten bren-
gen extra sfeer. Ik heb de beplanting en het kleurenpalet bewust 
eenvoudig gehouden om de rust te garanderen.” 

Achter de lichtblauwe 
muur werd een patioachtig 
mini-universum gecreëerd
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Ook de materialen werden harmonieus op elkaar afgestemd. De 
houten vlonder en de wand van gevelbeplating combineren erg 
mooi met de betonlook van de zitbanken. De onderkant van de 
vuurtafel correspondeert met de plantenbakken voor de olijfbo-
men. En de schuur en de kasten van het keukenelement zijn uit-
gevoerd in geolied Massaranduba, het hardhout werd ook voor de 
schutting gebruikt waardoor de schuur lijkt weg te vallen in de 
wand. De ruimte laat er geen twijfel over bestaan: over elk detail 
werd nagedacht. 

doordacht verlichtingsplan
Ook aan het verlichtingsplan werd de nodige aandacht besteed. 
Her en der werden verlichtingselementen aangebracht, maar 
overdaad krijgt geen kans. Alle lichtbronnen ondersteunen en 
complementeren elkaar. ’s Avonds zorgen de sfeerverlichting en 
de vuurtafel met vuurelement en ingebouwde LED-verlichting 
voor een fantastische sfeer en straalt de tuin pure luxe en rust 
uit. Aan de lichtblauwe wand werpen twee lichtblokjes een smalle 
neerwaartse lichtbundel. Ze corresponderen harmonieus met de 
verticale uitsparingen in de muur, waarin opwaarts gerichte LED-
spots zijn verwerkt. De lampjes die de plantenbakken uitlichten, 
hebben een bredere structuur en ook tussen de varens bij de losse 
zuilen is sfeervolle verlichting aangebracht. In de vijver lichten 
onderwaterspots de lichtblauwe muur aan. Net zoals het waterele-
ment, kan de verlichting automatisch en vanop afstand bediend 
worden vanuit de woning. 

Groenblijvende mix
Erik van Gelder: “Voor de beplanting wilde ik een goede mix van 
groenblijvende planten, zodat de tuin ook in de winter een mooi 

beeld behoudt. De wintergroene olijfbomen staan in een stadstuin 
als deze heel goed beschut, en de groenblijvende varens contras-
teren knap met de strakke zuilen. Bij de waterpartij komt zwarte 
bamboe goed tot zijn recht, en zorgen de donkere stammen tegen 
de lichtblauwe wand voor een mooi contrast. Ik heb de bamboe 
onderaan laten kaalknippen, zodat het geheel niet te vol en te 
massaal wordt. Als vijverbeplanting koos ik voor Equisetum fluvia-
tile en voor Sagittaria sagittifolia, omdat die mooi boven het water 
uitkomt. Daardoor zie je de beplanting ook vanop de patio door 
de wand heen, wat voor extra verbinding zorgt met het waterele-
ment. Verder heb ik aan het tegelterras voor mansoor gekozen, 
omdat die plant zo’n mooi groen bed vormt.”

de vier elementen 
Aan al dat moois hangt uiteraard een prijskaartje vast, maar het 
totaalplaatje is dan ook verbluffend. 
Erik van Gelder: “Ik ben best trots op deze tuin. Het is toch wel 
een diamantje geworden.” 
Daar zijn ook de bewoners het roerend mee eens. Ze genieten met 
volle teugen van hun luxueuze tuin, waarin ze in alle rust kunnen 
genieten, loungen, bijpraten en kokkerellen. Een stadstuin waarin 
de vier elementen – aarde, water, lucht en vuur – harmonieus met 
elkaar communiceren en ieder seizoen opnieuw tot de verbeel-
ding spreken. 

info: www.stijltuinen.nl

Tekst: Lien Van Laere

Fotografie: Peter baas
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