PATIOTUIN

PATIOTUIN

Minimalistische

PATIOTUIN
Op de eerste verdieping van een
kantoorpand op Rotterdam Airport ligt
deze strakke, geheel omsloten patiotuin ontworpen door Erik van Gelder
van STIJLTUINEN. Deze slechts 4,5
bij 4,5 m grote buitenkamer dient als
visitekaartje voor de klanten én als
rustpunt voor de werknemers die hier
even kunnen pauzeren.
Tekst: Annemarie Görts Foto’s en tekening: Erik van Gelder
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PATIOTUIN

PATIOTUIN
Ontwerpwensen

Basisgegevens

→ Aantrekkelijke buitenruimte
→ Visitekaartje voor klanten

Tuin

Patio daktuin van 4,5 x 4,5 m.
Gelegen op de eerste verdieping van
een kantoor op Rotterdam Airport.

→ Zitfunctie
→ Sfeervol en rustig

Productinformatie

→ Strak, minimalistisch
→ Onderhoudsarm

Polyester bakken:
www.decorssfeerproducten.nl
Banken (op maat gemaakt):
www.tuinspeciaal.nl
Waterornament Tiles:
www.buiterbeton.nl

H

et moet een uitdaging
zijn om op zo’n beperkte
oppervlakte een patiotuin te ontwerpen. Erik
van Gelder: „In eerste
instantie is 4,5 bij 4,5 m

inderdaad een kleine oppervlakte. Toch
moet deze wel ruimtelijk zijn en daarom
heb ik een centraal punt gezocht en

Het borrelende water geeft
een rustgevend effect.

in het midden een waterelement
geplaatst.’’ Het waterornament ‘Tiles’ is
van zwart graniet en de donkere tint

EN I N D

plantenbakken van 70 x 70 x 70 cm.

NT

Het waterornament staat in zo’n zelfde

PL A

polyester bak, alleen is deze slechts
40 cm hoog en deels verzonken in de
vlonder. „Deze bakken zijn belangrijk in
het ontwerp want ze geven het ritme
aan. Ze vormen een combinatie met de
banken van Massaranduba hardhout.
De banken heb ik zelf ontworpen; ook

Precies in het midden staat het stijlvolle
waterornament van zwart graniet.
.

heb ik er verlichting in verwerkt.’’
Onder elke zitting zijn drie ledspots aangebracht die ’s avonds de open ruimtes
met beach pebbles sfeervol verlichten.

Contrast
Alles in deze patiotuin klopt. Ook over de

polyester
bak met
bamboe en
beach pebbles

kleuren van de ruimte onder de bank is
goed nagedacht. „De binnenkant is in
een lichte kleur geschilderd, de buitenkant in een donkere. Dit vormt een mooi
komt’’, aldus de ontwerper. De warme
bruinrode kleur van het Massaranduba

bak met siergras
Carex morrowii
’Variegata’

hardhout contrasteert weer mooi met
het antraciet van de bakken. In deze
bakken staat de wintergroene bamboe
Phyllostachys aurea. Achter de banken
staat het bontbladige siergras Carex
morrowii ’Variegata’ dat eveneens

zwarte
basaltsplit

groenblijvend is.
Erik van Gelder: „Beide soorten kunnen
geven massa aan de beplanting.
Er is hier weinig ruimte voor beplanting

van de bamboe niet de hele onderkant
kaal geknipt.’’
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Door de ledverlichting worden de banken ’s avonds
prachtige blikvangers. En grondspots tussen de beach
pebbles lichten de bamboe ’s avonds mooi aan.
2009

waterornament
Tiles in
polyesterbak

Tuinontwerp

Erik van Gelder

STIJLTUINEN | EXCLUSIEVE
BUITENRUIMTES
Havenhoofd 9
2989 AE Ridderkerk
• (0031) (0)78-681 36 12
of (0031) (0)6-16 61 22 34
@ www.stijltuinen.nl
Tuinaanleg
Van Gelder TUINEN
Havenhoofd 11
2989 AE Ridderkerk
• tel. (0031) (0)6-24 74 19 78
of (0031) (0)78-681 73 77
@ www.vangeldertuinen.nl

goed tegen aanplant in bakken en

Om toch volume te houden is daarom

Bontbladige zegge
(Carex morrowii ’Variegata’)
❱ Wintergroen siergras
met groen-wit blad
❱ Gelige bloeiaren in april-mei
❱ Zon tot halfschaduw
❱ Hoogte: 40 cm
Wintergroene bamboe
(Phyllostachys aurea)
❱ Gele stengels en geelgroen blad
❱ Zon tot halfschaduw
❱ Hoogte: 5 m

bank met open
ruimte met beach
pebbles en
verlichting
hardhouten
vlonder
(Massaranduba)

contrast waardoor de bank beter uit

en dan moet deze wel groen ogen.
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met de antracietkleurige polyester
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van dit materiaal harmonieert mooi
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