Licht Aan en Van Mierlo Tuinen uit Deurne

Sfeervolle buitenruimtes,

dag en nacht

De natuurlijke vijver verscholen in de bossen doet bijna sprookjesachtig
aan door de sfeervolle verlichting en nodigt uit tot verkenning.

Waarom alleen overdag van een tuin genieten als we veel van onze vrije tijd in de avonduren thuis
zijn? Eten, zwemmen, kletsen en ontspannen – oftewel genieten in je eigen tuin – kan niet lang
genoeg duren. Een uitgangspunt dat leidde tot de succesvolle samenwerking tussen een tuin- en
een lichtarchitect. Noël van Mierlo van Hoveniersbedrijf Van Mierlo Tuinen uit Deurne ontwierp en
realiseerde een prachtige parktuin compleet met zwembad en vijver. Jolanda Tielens van Licht Aan
– tevens uit Deurne – completeerde die met een schitterend verlichtingsplan.
De zitvlonder in het natuurlijke gedeelte van de tuin wordt aangelicht met diffuus licht vanuit de pergola.
Op de achtergrond is het lichtkunstwerk van Noël van Mierlo te zien. Een markante blikvanger die is in te stellen in elke mogelijke kleur.
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Het wateroppervlak van dit overloopzwembad fungeert als een prachtige spiegel,
zeker met de keuze voor een donkere binnenkant van het zwembad.

Het verlichte en verwarmde zwembad nodigt ook in de avonduren uit om een duik te nemen.
Vanuit het zwembad is de omgeving prachtig zichtbaar. De oude bomen op de achtergrond zijn contrastrijk aangestraald met energiezuinige lichtbronnen.

Beide bedrijven hebben veel ervaring en verstaan als geen ander
de kunst om een extra dimensie te geven aan een buitenruimte
Het is niet de eerste keer dat beide partijen de handen ineen hebben geslagen. Reeds eerder hebben zij tuinbezitters overtuigd van de
meerwaarde van een professioneel lichtplan. Steeds meer is de tuin
een verlengstuk van het huis geworden. Van Mierlo Tuinen zoekt met
haar tuinen altijd de aansluiting met de architectuur van het huis,
maar lokt de tuinbezitter ook in de tuin door uitnodigende plekken
te creëren met ieder hun eigen sfeer, zonder daarbij de synergie van
de totale plek uit het oog te verliezen. De verlichting speelt daarin in
de avonduren een belangrijke rol.

Licht Aan
Stationslaan 7
5751 JL Deurne
Tel: 0493-351971
Fax: 0493-351972
jolanda.tielens@lichtaan.com
www.lichtaan.com

licht

aan

Extra dimensie
Jolanda Tielens heeft veel ervaring op het gebied van lighting design. Ze
ontwerpt professionele verlichtingsplannen voor binnen en buiten. Het
juiste licht op de juiste plaats. Rekening houdend met esthetiek en functionaliteit. Soms subtiel aanwezig dan weer als blikvanger met prachtige
armaturen. Een filosofie die aansluit bij die van Van Mierlo Tuinen. Met
beiden veel ervaring verstaan zij samen als geen ander de kunst om
een extra dimensie te geven aan een buitenruimte. Hun originaliteit,
creatieve toepassingen en doordachte concepten geven een persoonlijke plek de waarde en sfeer die het verdient.
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Rien van Mierlo Tuinen
Helmondseweg 111
5751 PH Deurne
Tel: 0493-314593
info@rienvanmierlotuinen.nl
www.rienvanmierlotuinen.nl
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