Tuinverlichting met sfeer.

Tuinverlichting zet je tuin in de schijnwerpers.
Tuinverlichting is vaak een sluitpost bij de aanleg of aanpassing van de tuin. Ook kijkt
men vaak alleen naar het armatuur en niet wat het effect is van een bepaalde
tuinlamp. Vakkundig en doordacht aangelegde tuinverlichting geeft je tuin net dat
bijzondere effect of een speciale sfeer.

Lamp van cortelstaal tussen de Hosta.

Een goed plan is het halve werk:
In deze donkere maanden is een geschikt moment om eens te kijken wat de
belangrijkste punten zijn van een doordachte tuinverlichting. Om een duidelijk beeld
te krijgen wat mogelijk is en wat past bij jouw wensen kunt je het beste een
verlichtingsplan (laten) maken. Vraag eventueel een tuinontwerper of een
verlichtingsspecialist om advies.
Heb je al een tuintekening op schaal dan kan je die gebruiken als onderligger. Neem
een stuk transparant papier en neem de grove lijnen van het ontwerp over.
Vervolgens gaat je bekijken waar licht gewenst is en welke elementen extra aandacht
vragen als het donker wordt. Dat kan zijn een verhoging (trede), boom of een
kunstwerk.
Je kijkt eerst wat belicht moet worden en wat het gewenste effect moet zijn. Het type
lamp is dus (nog) niet van belang. Een tuin zonder verlichting is een donker gat wat
niet prettig aanvoelt vooral als je vanuit de woonkamer direct op de tuin kijkt. Ook is
het jammer als een fraaie tuin alleen overdag bewondert kan worden.

Mooi lichteffect op de tuinmuur.
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Veiligheid bij verlichting:
Een ander aspect is veiligheid. Dat kan zijn voor het aanlichten van een trede ,
waterpartijen of een slingerpad door de tuin om te voorkomen dat je struikelt of
verdwaald in je eigen tuin.

Moderne staande lamp met mat glas.

Een ander punt is verlichting om ongenode gasten af te schrikken vaak wordt dan
een bewegingsdetector gebruikt geschakeld op een schijnwerper. Deze verlichting is
niet (altijd)echt sfeervol maar wel doeltreffend.

Energie besparende verlichting:
Elke vorm van verlichting verbruikt energie maar de nieuwe led verlichting verbruikt
vele malen minder dan een ouderwetse gloeilamp. Een ander groot voordeel is dat
led verlichting zeer lang mee gaat en geen warmte afgeeft.
De mogelijkheden van led armaturen zijn bijna onbeperkt, de ontwikkeling daarin
gaat ook snel zoals de kleur licht die in het begin van de led verlichting kil wit was
maar nu al volop verkrijgbaar in de kleuren warm wit en zacht geel.

Ledspot verwerkt in de verharding.

Ook de manier van schakelen is bepalend voor het stroomverbruik.
Een schemerschakelaar zorgt dat de verlichting pas aan gaat als het bijna donker is.
Met een tijdklok of timer kan je ook een bepaalde tijd instellen zodat de verlichting
bijvoorbeeld na middernacht uitgeschakeld wordt.

© Geral Overbeek

www.mijntuingeheim.nl

info@mijntuingeheim.nl

2

Tuinverlichting met sfeer.

Verlichting en het milieu:
In ons volle Nederland is er veel licht zeker in stedelijke omgeving kijk maar eens
naar de lucht bij schiphol of een kassengebied. Een nadeel is dat al dit strooilicht er
voor zorgt dat dieren van slag raken en hun biologische klok ontregeld raakt.
In het verlichtingsplan kan je er rekening mee houden en lampen gebruiken die naar
of langs de grond schijnen en niet in de lucht. Ook de verlichting (automatisch)
uitschakelen als de verlichting niet nodig is beperkt de nadelige gevolgen.

Zangvogels houden van een donkere nacht.

De lamp kiezen:
De tuinlamp ook wel armatuur genoemd is in onnoemelijk veel uitvoeringen te koop.
Allereerst moet bekeken worden wat voor lichteffect de lamp geeft en wat er verlicht
moet worden. Een boom kan het beste worden aangelicht met een grondspot,
waarbij ook zuinige led lampen als grondspot te gebruiken zijn. De betere spots
kunnen ook versteld worden in verlichtingshoek en bundel.
Bij het aanlichten van een pad of een oprit is het heel fraai om lampen te gebruiken
die een strijklicht geven langs de grond, bij dit type lampen is er ook weinig
strooilicht. Kleine spots of inbouw muurlampen zijn hiervoor geschikt.

De Torch geeft een indirect gespreid licht.

Ook in staande lampen zijn er heel veel modellen. Kies bij voorkeur een lamp met
een mat glas of een lamp waar de pit niet direct zichtbaar is. Het is heel vervelend als
men verblind wordt door de (gloei) lamp. Fraai zijn ook de staande lampen met een
reflector die een indirect diffuus licht geven.
Wil je sfeervol jouw buitenkamer inrichten met stijlvolle lampen dan zijn er zelfs
modellen die lijken op een schemerlamp of leeslamp.

© Geral Overbeek

www.mijntuingeheim.nl

info@mijntuingeheim.nl

3

Tuinverlichting met sfeer.

De aansluiting:
De verlichtingssystemen op 12 volt zijn eenvoudig, veilig en makkelijk zelf aan te
sluiten. De mogelijkheden in deze systemen zijn zeer divers van grondspots tot
tuinlantaarns en muurlampen. Wel wil ik nog opmerken dat laagspanning – systemen
in de praktijk meer storingen opleveren dan verlichting op 220 V.
Een aansluiting van lampen direct op 220 volt netspanning is wat minder makkelijk
zelf aan te sluiten. Je wilt natuurlijk niet een schok krijgen als je in de tuin aan het
werk bent of dat de stoppen steeds eruit vliegen als het een keer regent.

Verlichting hoeft niet op te vallen, het licht wel.

Het begint met een degelijke grondkabel met een stalen mantel zodat je er niet zo
maar doorheen kunt steken met een spa. De kabel kan het beste ook wel 50 a’60 cm
diep ingegraven worden.

Het aansluiten kunt je het beste aan een elektricien overlaten en hij zorgt dat alles
degelijk en vooral veilig werkt. Ook een aansluiting in de meterkast of een extra
groep moet door een erkend bedrijf worden uitgevoerd.

Een zwart armatuur gaat op in de beplanting.

Wil je meer weten over verlichting of denk je er over om een compleet
verlichtingsplan te laten maken, laat dan even een bericht achter en ik help je graag
met een deskundig advies.
Inschrijven op de website hier rechts kan natuurlijk ook dan hou ik je op de hoogte
van de laatste tuintips en trends.
Met groene groet, Geral
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