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Maar liefst twee nominaties voor Erik van Gelder van STIJLTUINEN | Exclusieve
buitenruimtes in de prestigieuze competitie ‘Tuin van het Jaar’ 2012
Ook dit jaar zijn weer twee, door Erik van Gelder ontworpen tuinen genomineerd voor de prestigieuze
landelijke wedstrijd Tuin van het Jaar 2012.
De eerste nominatie betreft een stadstuin in Ridderkerk voor de eerste categorie (tot 200 m2). Deze door Erik's
bureau Stijltuinen ‐ Exclusieve buitenruimtes ontworpen tuin is aangelegd door hoveniersbedrijf Van Gelder
TUINEN uit Ridderkerk.
De tweede nominatie betreft de categorie 200 – 500 m2. Erik van Gelder's ontwerp voor deze loungetuin in
Nieuwerkerk aan den IJssel is uitgevoerd door hoveniersbedrijf Rodenburg Tuinen uit Woerden.
De vakjury:
De vakjury heeft in totaal negen tuinen genomineerd in drie categorieën. De tuinen worden beoordeeld op
criteria als het ontwerp, de toepassing van dode materialen, de beplanting en de techniek van de aanleg. Ook
kijkt de jury of rekening is gehouden met de wensen van de tuineigenaren.
De onderbouwing van de jury om deze loungetuin in Nieuwerkerk aan den IJssel te nomineren luidt: ‘Een tuin
met een sterke belijning, een goede interne samenhang en met diverse creatieve details.’

foto en ontwerp Nieuwerkerk aan den IJssel : Erik van Gelder, STIJLTUINEN Exclusieve buitenruimtes

De genomineerde stadstuin in Ridderkerk werd als volgt omschreven: ‘Een sterk uitgevoerd tuinontwerp met
goede verbindingen. De tuin valt op door mooie diagonale lijnen die de samenhang versterken.’

foto en ontwerp Ridderkerk: Erik van Gelder, STIJLTUINEN Exclusieve buitenruimtes

Over de tuinontwerpstudio
Stijltuinen Exclusieve buitenruimtes is een eigentijdse tuinontwerpstudio voor het luxe buitenleven. De
moderne tuinen die Erik van Gelder ontwerpt zijn sfeervol, creatief en ruimtelijk. Altijd met een duidelijke
signatuur en in aansluiting op de architectuur van de gebouwde omgeving. In 2009 won STIJLTUINEN ook al
zilver en brons met de Tuin van het Jaar. www.stijltuinen.nl

Bekendmaking winnaar Tuin van het jaar 2012
De winnaars van de Tuin van het jaar 2012 worden bekend gemaakt op woensdag 11 april 2012
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