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excellent

Weelderige wellnesstuin in Barendrecht

Dag en nacht

genieten

Wanneer u deze prachtige wellnesstuin binnenwandelt, ziet u het direct. Hier is iemand
aan het werk geweest die niet alleen kennis en kunde heeft van tuinarchitectuur,
maar ook liefde voor groen. Een perfecte balans tussen luxe, wellness, comfort
en natuurlijke beleving. Een ontwerp van Erik van Gelder, waarbij hij nagenoeg carte
blanche kreeg. Een droomproject is realiteit geworden.
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Waterstijl heeft het zwembad gerealiseerd.

De liefde voor het vak ontstond bij Van
Gelder al vroeg. Als zoon van een hovenier
en opgroeiend op een boerderij was het
bezig zijn met het buitenleven en tuinen
een vanzelfsprekendheid. Hij ontdekte al
snel dat de ontwerpkant hem goed lag. “Als
mijn vader thuiskwam met schetsen voor
een nieuwe tuin van een klant, dan werkte
ik die als twaalfjarige jongen al uit tot een

presentabel geheel.” Hij koos dan ook voor
een ontwerpopleiding en inmiddels kunnen
zijn klanten al meer dan 11 jaar rekenen op
de meest exclusieve en verfijnde ontwerpen
met weelderige invulling. Met oog voor detail
en perfecte afwerking gerealiseerd. Altijd
staan de wensen van de klant voorop. Zo
ook in dit geval. Al was het vertrouwen dat in
hem werd gesteld zodanig dat Erik van Gelder

4

carte blanche kreeg. “De bewoners wilden
een designtuin met een groot zwembad, een
wellnesszone en ruimte waar de kinderen
kunnen spelen. Toen ik in het tweede
gesprek mijn eerste plan liet zien, waren ze
direct overtuigd. Ze gaven me hun volledige
vertrouwen om verder te gaan en alles tot in
detail uit te werken met de juiste partijen voor
de realisatie.”
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Groenregie heeft de volledige tuin aangelegd.

Vakantiegevoel
De woning is gesitueerd aan een oude
dijk in Barendrecht. Een prachtig gebied
waar nog rust en ruimte is. Erik van Gelder
creëerde met krachtige lijnen en zichtassen
een prachtige basis voor het ontwerp,

om vervolgens met de juiste materialen,
verlichting, beplanting en bomen een
verfijnde invulling aan het geheel te geven.
Door verschillende materialen toe te passen,
is dynamiek en sfeer gecreëerd en door de
vrijwel naadloze afwerking oogt alles eigentijds

MSK Sunsquare heeft de zeiloverkapping op het open terras geleverd.

Livium Creative Louvres heeft het louvredak van het overdekte terras geleverd.
Oskamp Interieurs heeft de buitenkeuken onder deze overkapte loungeruimte gemaakt en geplaatst.

Platoflex heeft de op maat gemaakte composietwanden in de tuin vervaardigd.
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en luxe. De overkapte loungeruimte naast het
zwembad maakt het vakantiegevoel dat in
deze tuin heerst compleet. Het is een intieme
ontspanningsplek met een op maat gemaakte
buitenkeuken. Ook de loungebank, waarvan
het onderste transparante deel is gevuld met
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De uitgelichte bomen en wanden, de verlichting in en langs het
zwembad en de uplighters bij de kunstzinnige appel zorgen voor
een verhoging van de beleving. De tuin staat in de spotlights
voor een stijlvol uitzicht in de avond
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beachpebbles en uitgelicht met ledverlichting,
en de sfeervolle vuurtafel zijn custom-made.
Voor de kinderen werd er achterin de tuin
een speelgazon gecreëerd, een boomhut met
een bijbehorende moestuin. De vlonderbaan
van composietplanken loopt door in het gehele
ontwerp, waardoor ritme en regelmaat ontstaat.

Dag en nacht de mooiste tuinbeleving
Van Gelder koos bij zijn ontwerp bewust
voor al volgroeide bomen en beplanting. “In

het beplantingsplan geef ik ook altijd aan
wat de maten zullen zijn van de bomen die
we planten. Al wat oudere bomen geven
direct karakter aan een tuin. De bewoners
investeren flink in de aanleg van een mooie
tuin. Dan zou het een gemiste kans zijn als ze
daarna ook nog 5 tot 10 jaar moeten wachten
tot alles volgroeid is en het plaatje pas echt
compleet is.” Bij het beplantingsplan zorgt
Van Gelder voor tuingenot in elk seizoen.
“De tuin moet het hele jaar door interessant
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blijven. Dat kan door gebruik te maken van
groenblijvende planten of bomen en planten
met een interessante takkenstructuur.” Ook
’s avonds is de tuin een lust voor het oog.
Van Gelder geeft aan dat hij eigenlijk twee
ontwerpen creëerde: “Een ontwerp voor
overdag en een avond/nacht-tuin. Het is nu
eenmaal zo dat mensen overdag vaak werken
en op pad zijn. Dat betekent dat 60 tot 70
procent van je tuinbeleving in de avonduren
plaatsvindt. Dan is het wel zo mooi als je
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De rode kunstappel van Bull & Stein is afkomstig van InsideOut Luxury.

’s avonds in huis je gordijnen lekker open
kunt laten omdat je een prachtig zicht hebt
op je tuin.” Zo zorgen de uitgelichte bomen
en wanden, de verlichting in en langs het
zwembad en de uplighters bij de kunstzinnige
appel voor een verhoging van de beleving.
De tuin staat in de spotlights voor een stijlvol
uitzicht in de avond.

Van ontwerp tot uitvoering
Voor de uitvoering van zijn ontwerpen
vertrouwt Erik van Gelder al jaren op een
vast netwerk van bedrijven. “Ik werk alleen
met bedrijven die, net als ikzelf, de klant
vooropstellen en de hoogste kwaliteit
bieden. Voor de klant is het prettig dat
ze hierin compleet ontzorgd worden. Ze

hebben een duidelijk aanspreekpunt en
ik ben altijd persoonlijk aanwezig op de
belangrijke momenten.” De bewoners van de
wellnesstuin in Barendrecht zijn ontzettend
enthousiast over het resultaat en hebben al
een zomer kunnen genieten van heerlijke
dagen met familie en vrienden bij het
zwembad.

De volgende partijen hebben meegewerkt aan dit project:

ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design

Platoflex

Bramengaarde 98, 3344 PG Hendrik Ido Ambacht, tel. 078-6813612
info@erikvangelder.com, www.erikvangelder.com

Handelsweg 41, 8131 XW Wijhe, tel. 088-0220700
info@platoflex.com, www.platoflex.com

Waterstijl Luxe Zwembaden

Oskamp Interieurs

Aventurijn 196, 3316 LB Dordrecht, tel. 078-6737373
info@waterstijl.nl, www.waterstijl.nl

Ambachtstraat 1-d, 2751 GP Moerkapelle, tel. 079-5933838
info@oskampinterieurs.nl, www.oskampinterieurs.nl

GROENREGIE

MSK SunSquare®

Raadhuisweg 177, 2811 KA Reeuwijk, tel. 06-30096660
info@groenregie.nl, www.groenregie.nl

Veldstraat 19, 4261 TB Wijk & Aalburg, tel. 0416-362944
info@sunsquare.nl, www.sunsquare.nl

Livium Creative Louvres

InsideOut Luxury

Münsterstraat 15, 7575 ED Oldenzaal, tel. 0541-530949
info@livium.nl, www.livium.nl

Hooghkamer 98, 2253 JV Voorschoten, tel: 06-54703453
sabine@insideoutluxury.nl, www.insideoutluxury.nl
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