StijlTUINEN

TUINARCHITECTUUR
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Dit fraaie dakterras, ontworpen door Erik van Gelder
van ‘Stijltuinen/Exclusieve buitenruimtes’, is gelegen op het Entrepotgebouw in Rotterdam op de
Kop van Zuid en kijkt uit op de Erasmusbrug en de
Wilhelminapier.
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et Entrepotgebouw is een
Rijksmonument en dateert
van 1879. Na de renovatie in
1997 is het gebouw veranderd
in een eigentijds project waarin niet alleen
woningen maar ook winkels, kantoren en
horecagelegenheden zijn ondergebracht.
De historische elementen zoals de gietijzeren balken en kolommen, de dikke gemetselde brandmuren zijn intact gebleven. In
combinatie met de eigentijdse transparante liften, loopbruggen en het atrium vormt
het een bijzonder geheel. Het appartement
bevindt zich in het ‘Werelddeel Australië’,
het gedeelte met de mooiste ligging en
het ruimste uitzicht. Het riante dakterras
van ongeveer 90 m2 ligt aan de zuidkant.
Vanop het terras kijk je uit over het water
en een jachthaven. Een stalen hijskraan
aan de kade herinnert aan vroegere tijden.

Prijswinnende daktuin
Via een publicatie van een eerder gerealiseerde prijswinnende daktuin van Erik van
Gelder werden de eigenaren enthousiast om
ook met hun dakterras aan de slag te gaan.
Na uitgebreid de website van Stijltuinen
(www.stijltuinen.nl) bestudeerd te hebben,
werd eind 2009 contact opgenomen met de
ontwerpstudio. “Tijdens de eerste afspraak
werd meteen duidelijk dat er een klik was
met de opdrachtgever”, vertelt Erik. “ Tijdens
het gesprek zijn de wensen en ideeën duidelijk naar voor gekomen en werden de mogelijkheden besproken. De bewoners wensten
een moderne tuin met een groene uitstraling, water en verschillende zitplekken. Ook
met de wind moest rekening gehouden worden. Na goedkeuring van de offerte voor het
ontwerpproces zijn we begonnen met het
schetsontwerp. Dit viel meteen in de smaak
bij de bewoners. Na wat kleine aanpassingen
is het schetsontwerp uitgewerkt tot een definitief plan met 3-D visualisaties.”

Uniek waterelement
Erik kiest in het ontwerp voor een heldere
en strakke lijnvoering, bedenkt een uniek
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waterelement als blikvanger en voegt, uiteraard onzichtbaar, hoogwaardige techniek
aan het dakterras toe. De uitgebalanceerde
verlichting en het waterelement zijn met
afstandsbediening in of uit te schakelen.
In de meeste gevallen zijn verlichting en
techniek erg belangrijk in de tuinen die
door Stijltuinen worden ontworpen. Mensen zijn steeds meer op zoek naar rust en
eenvoud in hun tuin. Een buitenruimte die
van alle gemakken is voorzien en hen de
nodige quality time biedt. Op het dakterras is een automatisch watergeefsysteem
aangebracht waardoor het onderhoud zich
beperkt tot af en toe snoeien en tegen het
voorjaar wat hergroeperen van de vaste
planten en siergrassen.

Portugal
De muren zijn in een donkere antraciet en
lichtgrijze kleur geschilderd waardoor een
moderne uitstraling wordt verkregen. Aan
weerszijden van het bijzondere waterelement staan twee plantenbakken met oude
karakteristieke olijven. De opdrachtgevers
hebben in Portugal gewoond en hadden o.a.
daardoor een oogje op mediterrane planten. De beplanting bestaat uit een combinatie van weelderige siergrassen, groenblijvende buxusbollen, winterharde palmen,
groenblijvende bodembedekkers en sterk
bloeiende vaste planten. Als verharding zijn
tegels van antraciet natuursteen gebruikt
in de maat 60 x 60 cm. Rond de exclusieve plantenbakken uit aluminium zorgen
beachpebbles voor een subtiele overgang
van verharding naar de plantenbakken.

Sfeervolle high-end tuinen
Tijdens het voorjaar van 2004 startte Erik
als zelfstandige. Drie jaar geleden besloot
hij zijn activiteiten te verdiepen en is zich
volledig gaan toeleggen op het hogere segment. “Ik maak sfeervolle high-end tuinen
waar ik ook zelf graag in zou willen zitten”.
Het zijn stuk voor stuk praktische, moderne
en uitgebalanceerde buitenruimtes. Mensen herkennen inmiddels zijn stijl en sig-
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Eén merknaam
voor het allerbeste.

PASPOORT
TUINPROJECT
Oppervlakte
Ongeveer 90 m2
Omschrijving
L-vormig luxedakterras met een zeer hoog
afwerkingsniveau en bijzondere maatwerkelementen zoals de rode watermuur en plantenbakken. Tijdens de avonduren krijgt de
daktuin een feeërieke uitstraling door de verlichting die op afstand bediend kan worden.
Dit geldt overigens ook voor de muur met
inox waterlopen. De tuin beschikt over meerdere zitterrassen met bijzondere meubels
uitgevoerd in RVS en transparant bathyleen.
Een geavanceerd beregeningssysteem zorgt
ervoor dat het onderhoud beperkt blijft.
Ontwerp
Erik van Gelder van STIJLTUINEN
Exclusieve buitenruimtes
Kenmerken
Modern, onderhoudsvriendelijk, strakke lijnen, verlichting, exclusief waterelement
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Beplanting
Lage palmen, lavendel, oude geknotte olijfbomen, buxusbollen, siergrassen, kiwi, astilbe, liriope
Aangelegd in periode
Voorjaar 2010
MATERIALEN
Tegels van graniet 60 x 60 cm, beachpebbles, maatwerk plantenbakken in aluminium, RVS-meubels met bathyleen, spots
en langwerpige verlichtingsarmaturen in
aluminium.
Locatie
Dakterras Kop van Zuid, Rotterdam met uitzicht op de Erasmusbrug
LIGGING
Op het zuiden
PRIJS BIJ OPLEVERING
51.000 euro (inclusief ontwerp
en meubels)

natuur, waardoor het extra belangrijk is dat
de aanleg en inrichting net zo kwalitatief en
hoogstaand is als het ontwerp. Door professionele partijen bij elkaar te brengen die dit
begrijpen en zelf ook bijzondere projecten
willen realiseren, wordt dit keer op keer in
de uitvoering gegarandeerd.
“In 2008 en 2009 zijn we driemaal in de prijzen gevallen bij de wedstrijd ‘Tuin van het
jaar’. Een jaarlijkse wedstrijd waarin door
een vakkundige jury de mooiste tuinen van
Nederland worden gekozen. Door de waardering uit het vakgebied wordt bevestigd dat
we op de goede weg zitten.”
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Budget
45.000 euro

De typische STIJLTUINEN-look en de unieke eigen signatuur kenmerken zich door
een strakke en consequente belijning. De
tuinen en producten worden samengesteld
uit de mooiste en meest duurzame materialen. “Door de kleinschalige manier van
werken zijn we flexibel, houden wij oog voor
detail en geven we de buitenruimte een persoonlijke touch.”
Bronvermelding: Erik van Gelder

●

De wereld om ons heen verandert voortdurend. De natuur laat
tuinen groeien en dit kan soms chaotisch en wild zijn. De prestaties van het assortiment tuinmachines van Husqvarna
laten u samenwerken met de natuur en het beheer voeren over land en tuinen: zij stellen u in staat te beslissen hoe uw
wereld eruit ziet. Made for professionals. Powered by you. www.husqvarna.nl

