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ontwerpt de ipt-tuin
Het Informatie Platform

van het waterelement staan muren met onder

“Ik heb gewerkt met zoveel mogelijk natuurlijke en

Tuin professionals (IPT) zag

meer een tv-scherm erin dat natuurbeelden ver-

duurzame materialen. De indirecte verlichting

toont. In de tuin staan twee bomen en een strook

bestaat uit zuinige led-lampen, de vlonder is van

graag in concreto een tuin die

vol varens.

FSC-hout. De muren en de zuil zijn van natuursteen.
Het terras bestaat uit minimalistische betontegels,

het thema van het IPT-event
‘Tuinprofessio naldagen 2012’
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hierdoor krijgt het een stoere, basic uitstraling.”

deze tuin wilt laten zien. “Ik heb geprobeerd”,

ipt tuinprofessionaldagen

zou belichamen. Vandaar dat er

zo zegt Van Gelder, “om verschillende functies

Bijzondere keuze: in een van de natuursteen-

een wedstrijd in gang werd onder

bij elkaar te brengen. De natuur in het algemeen

wanden zit een tv-scherm. Van Gelder: “Dat kan in

komt op een nieuwe manier tot ons. Door de

dit geval, omdat de tuin binnen wordt aangelegd.
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nieuwe media – internet, tv, social media,

Naar verwachting zal binnen enkele jaren ook
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3D-films – beleven we de echte natuur steeds vaker
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op virtuele wijze. Comfort, gemak en natuur
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worden steeds meer met elkaar verweven.”
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Exclusieve buiten ruimtes.

Lighting

“Duurzaamheid en luxe staan voorop in de keuzes
die we maken voor de inrichting van onze buiten-

IMPOSANT

voor wie tuinprofessionals

ruimtes”, gaat hij verder. “De tuin is steeds meer een

Dat Van Gelder met de hoofdprijs in de IPT-tuin-

waar

buitenruimte aan het worden met een stijlvolle uit-

ontwerpwedstrijd gaat strijken, is de zoveelste

straling. Hierdoor concurreert de tuin met het com-

bekroning van het werk van Stijltuinen | Exclusieve

Wie ontwerpt voor ons de tuin die ‘De Nieuwe

fort en het gebruik van de woonkamer. Ook in de

buitenruimtes. In de competitie ‘Tuin van het Jaar

Natuur’ handen en voeten geeft? Stuur je ontwerp

tuin zie je nu flatscreen-tv’s, muziekinstallaties, led-

2012’ is de in Hendrik-Ido-Ambacht gevestigde tuin-

en een vakkundige jury beziet welke van de inzen-

verlichting en sfeerhaarden. Door deze luxe toepas-

ontwerper bijvoorbeeld ook genomineerd, met

dingen het beste voldoet aan de voorwaarden en

singen kunnen we steeds vaker en langer gebruik-

maar liefst twee ontwerpen die hij maakte. Zijn lijst

aan het centrale thema. De winnende tuin wordt

maken van de buitenruimte.”
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maar langer en langer.

dan geshowd op de jaarlijkse Tuinprofessionaldagen in Gorinchem (zie kader).

Philips Lighting (pand Massive),

LU I EREN EN LOU NGEN
Van Gelder vervolgt: “Mensen willen in hun tuin

En dat past in een patroon. Want Van Gelder wil

De voorwaarden: de tuin moet van alle kanten

vooral genieten van groen en rust. Vandaar dat ik

hogerop. Hij wil zich nog verder ontwikkelen in het

betreedbaar zijn, er moet een vijverpartij in zitten,

een terras heb gemaakt waar mensen prettig

topsegment van de tuinaanleg, de eredivisie. Want

er moet worden gewerkt met niveau- en hoogte-

kunnen zitten en rondkijken. Ze kunnen aan de

daar, zegt hij, zijn de budgetten waarmee je inno-

verschillen en de materialen van de IPT-leveranciers

randen van de vijver plaatsnemen met hun voeten

vatie en echt creatieve projecten kunt ontwikkelen.

dienen zoveel mogelijk in de tuin te worden ver-

in het water. Ook heb ik er een glooiende houten

Om daar te komen moet je je bewegen in de juiste

werkt.

vlonder bedacht, waar men in verschillende posities

kringen. Dan kan publieke lof of de waardering van

op kan liggen om te luieren of loungen. Overal zit

beroepsgenoten bepaald geen kwaad. Het winnen
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je dicht bij de vijver, waar je het bewegende water

van deze ontwerpwedstrijd is een stap die mooi in

| Exclusieve buitenruimtes. Hij oogstte met zijn

zachtjes hoort kabbelen.”

die ontwikkeling past.

“De twee bomen zorgen voor evenwicht en hebben

Meer informatie over het werk van Erik van Gelder

een natuurlijke attractiewaarde. De groenblijvende

is te vinden op www.stijltuinen.nl.Op dinsdag
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varensoort versterkt het tuingevoel en zorgt voor

17 en woensdag 18 januari is de winnende tuin te

Van Gelders ontwerp is een open tuin van 5,5 bij

een frisgroene omlijsting. Zo kom je dichter bij

bekijken tijdens de Tuinprofessionaldagen, die IPT

8 meter, met daarin een centrale waterpartij waar

de natuur. Maar dan wel op een moderne manier,

organiseert bij gastheer Philips Lighting (Massive)

een verhoogd natuursteen-terras en een houten

die ook visueel interessant is. De tuin heeft boeien-

in Gorinchem. Meer informatie is te vinden op:

glooiende vlonder deels overheen zweven. Dit

de doorkijkjes en mooie zichtlijnen.”

www.tuinprofessionals.nl. p

ontwerp de meeste stemmen van de jury, in een
deelnemersveld van tien.

zweefeffect wordt versterkt door de led-lijn onder
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de randen. Midden in de ondiepe waterpartij staat
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een natuursteen-zuil waarover water kabbelt dat

“Op een andere manier sluit mijn tuin ook aan

vanuit de vijver wordt opgepompt. Aan weerszijden

op het thema van de wesdtrijd”, zegt Van Gelder.
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