Verlichting

Warm welkom

Met meer dan 20 jaar ervaring als chef-kok startte Wilfred Tegelaar een nieuw restaurant in Leiden:
Woods. Het bijzondere restaurant heeft een warme sfeer. Dit is onder meer te danken aan de
toegepaste verlichting, in combinatie met de houten elementen die het historische interieur en
exterieur kenmerken. In Woods wordt gebruik gemaakt van honderddertig Megaman LED Dim to
WARM AR111-lampen. “Deze keuze levert een besparing op van 93.000 euro elektriciteitskosten
en reduceert de CO2-emissie met 140.000 kilogram.”
Auteur: Roelof Dalhuizen.

Restaurant Woods is gelegen op een
historische locatie. Het gebouw is te
vinden pal naast een historische zaagmolen, die dateert uit 1804. De ruimte
waarin thans het restaurant is gevestigd, deed jarenlang dienst als droogruimte voor het gezaagde hout. “Ons
comfortabele restaurantgebouw was
vroeger een droogloods voor het hout
van zaagmolen de Heesterboom”,
aldus Wilfred Tegelaar. “Grote boomstammen werden bijeengebonden als

houtvlotten over de Oude Rijn aangevoerd en via de helling naast ons terras
de molen in gesleept om tot planken
gezaagd te worden. Het gezaagde
hout werd aan de wind gedroogd in
een open droogloods.”
In de voormalige droogloods – gelegen pal aan de Oude Rijn – is nu dus
Woods te vinden. Juist vanwege het
bijzondere historische karakter van het
gebouw werd er in het Leidse restau-

rant veel aandacht besteed aan het
behouden van de authentieke houten
sfeer, die bijvoorbeeld to uiting komt in
de houten balken die her en der in het
interieur en het exterieur herkenbaar
zijn. Eén van de manieren waarop het
historische karakter optimaal tot uiting
kan worden gebracht, is middels de
toepassing van het juiste licht. Tegelaar: “We waren op zoek naar verlichting die een warme en gastvrije sfeer
zou creëren voor onze klanten. Het

Woods wordt gekenmerkt door
een warme, gastvrije sfeer.
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Verlichting
De warme sfeer is mede te danken aan de innovatieve LED-verlichting van Megaman.

licht moest het glas en het bestek op
de tafels laten schitteren en bovendien
dimbaar zijn voor het creëren van een
meer intieme sfeer tijdens de avonden.” De keuze viel uiteindelijk op de
Megaman LED Dim to WARM AR111lamp. “Dit bleek een natuurlijke keuze”,
zegt een woordvoerder namens de van
oorsprong Duitse lichtfabrikant. Deze
LED-lampen kunnen namelijk– anders
dan de meeste andere LED-producten
die momenteel op de markt zijn – op
eenzelfde wijze gedimd worden als
traditionele lichttechnologieën: bij het
dimmen daalt niet alleen het lichtniveau, maar wordt tevens de lichtkleur
warmer. Precies wat nodig is in een
sfeervol restaurant als Woods.
De Megaman LED Dim to Warm
AR111-lampen zijn toegepast in de
keuken, in het restaurant, alsmede
op het eveneens door een historische
houtstructuur gekenmerkte buitenterras, dat grenst aan de Oude Rijn. Er
wordt gebruik gemaakt van Nomad- en
Bolster-armaturen; de lichtbundels
hebben een bundelhoek van 24 graden gekregen. “Het gebruik van een
bundelhoek van 24 graden zorgt voor
een zacht maar efficiënt lichtbeeld”,
aldus de Megaman-woordvoerder. “En
doordat het warme lichtbeeld zowel in
het interieur als op het terras gerealiseerd is, heeft Woods een bijzonder
gastvrije uitstraling gekregen, die helemaal reikt tot aan de oever van de
rivier.” Daarmee biedt het bijzondere
Leidse restaurant een overtuigend
bewijs voor de mogelijkheden die
Megaman biedt bij het realiseren van
warme lichtsferen met behulp van innovatieve LED-verlichting.

Interieur en exterieur vertonen
hetzelfde aangename beeld.
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