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Om tot een goede lichtoplossing te komen hanteren we 5 stappen:

> Schemerlampen zorgen voor een prettige sfeer. Schemerlampen verenigen de voordelen van direct, indirect en 

diffuus licht. > Voorzie lampen van een dimmer, zodat u de optimale balans in uw verlichting kunt instellen. > Bent 

u gebonden aan aansluitpunten, wees dan creatief met bedrading. Kies bijvoorbeeld een decentrale ophanging. 

> Heeft u geen juist aansluitpunt boven de (eet)tafel dan is een royale vloerlamp een uitstekend alternatief. > 

Zorg voor eenheid door het kiezen van productfamilies,dit brengt rust in uw interieur. > Denk ook eens aan een 

lamp als object in het interieur. > Pas op bij het plaatsen van een plafonnier, dit schijnt vaak in uw ogen als u zit. 

Kies eerder voor indirect licht. > Probeer in een grote ruimte verbinding te realiseren met licht. Dat geeft een warm 

effect en zorgt voor eenheid. > Heeft u een lange wand waar geen aansluitpunten zijn kies dan voor het plaatsen 

van meerdere vloerlampen die zowel direct, als indirect licht geven. Zo realiseert u lichtverdeling en verbinding.

Het lichtplan
Licht heeft een belangrijke invloed op uw interieur. Een goede 

lichtverhouding roept de gewenste emoties op en ondersteunt 
de verschillende gebruiksfuncties zoals werken, lezen, koken, 
loungen en ontspannen. Welke soorten licht direct, indirect, 

diffuus of accentverlichting ? Veel vragen die uw lichtadviseur kan 
beantwoorden afgestemd op uw specifi eke situatie. Wij geven u 

alvast een aantal basisstappen en algemene tips.

Indeling van de ruimte

Bepaal aansluitpunten 
en inbouwmogelijkheden

Breng technische 
voorzieningen in kaart

Functie en sfeer bepalen

De lichtoplossing

Maak een grove schets van de indeling van de ruimte en het interieur. 

Breng in kaart:

> zithoek; televisie-, leeshoek 

> werkplek

> eettafel

> keuken

> badkamer   

> kunst, schilderijen of andere objecten die u uitgelicht wilt hebben.

Zorg dat u in een vroeg stadium nadenkt over verlichting of laat u 

adviseren. Bij renovatie, verbouw of nieuwbouw moeten de bouwkundige 

aanpassingen worden afgestemd op  het lichtplan. Denk aan 

inbouwverlichting in plafonds of wandverlichting.

> Welke lampen wilt u tegelijk aan hebben? 

Wilt u bijvoorbeeld twee vloerlampen naast de bank tegelijk aan hebben? 

Plaats ze dan op een wandcontactdoos, 

> Lichtsterkte

Plaats dimmers en houdt daarbij rekening met de wattage en 

lichtbronnen (LED). Een lichtexpert of elektricien kan u hierover adviseren. 

Dimmers zorgen dat u kunt variëren in lichtsterkte.

Bepaal welke functie en welke sfeer u toekent aan de verschillende 

ruimtes. U bepaalt vanaf deze stap:

> de basisverlichting met indirect licht vanaf de vloer, wand en plafond

> decoratieve verlichting zoals hanglampen

> losse verlichting’ zoals vloer- en tafellampen

> Accentverlichting 

Kies vorm en esthetische uitstraling die passen bij uw interieur. Realiseer 

eenheid In een interieur als u vormen en materialen kiest die bij elkaar 

passen.  Licht is vaak het verbindende element in een inrichting.
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Van plattegrond naar lichtplan 

direct 
Wilt u gericht licht op een vlak of  goed kunnen 

lezen? Maak dan gebruik van van direct licht. Bij deze 

lichtsoort wordt de lichtbron afgeschermd door een 

kap met een zogenaamde reflector. Deze voorkomt 

dat het licht over de hele ruimte wordt verspreid.

Kenmerken:
> de lamp verlicht alleen waar het nodig is

> details zijn goed zichtbaar 

> dankzij schaduwvorming worden vormen en 

structuren extra geaccentueerd;

> maakt ruimtes intiem

diffuus
Diffuus licht is de absolute sfeermaker. Diffuus 

licht wordt in alle richtingen verspreid. Een 

zogenaamde ‘diffusor’ egaliseert en filtert het 

licht. Behalve dat ze een intieme sfeer creëren, 

zijn lampen met diffuus licht vaak decoratief. 

Dus ook als ze overdag niet aan staan, zijn ze een 

object in het interieur.

Kenmerken:
> goede lichtspreiding

> hoe meer diffusie, des te minder schaduw 

en des te flatterender het licht;

> details zijn moeilijker zichtbaar.

accent
 

Accent verlichting lichten een object of detail 

van de architectuur uit. Denk aan richtbare spots 

die een schilderij, kunstwerk of bouwkundig 

kenmerk uitlichten. Dit kan door met 

verschillende gradenbundels te werken.

Kenmerken:
> een specifiek vlak of object wordt verlicht

> brengt spanning en diversiteit in een ruimte

> minimaal zichtbaar met veel effect

indirect
Wilt u uw ruimte groter laten lijken? 

Lampen die indirect licht verspreiden  

weerkaatsen het licht van de lichtbron via de 

muur of het plafond. Dit geeft een ruimtelijk effect.

Kenmerken:
> de hele ruimte wordt verlicht

> er is bijna geen schaduwvorming, waardoor 

structuren van bijvoorbeeld stoffen er ‘vlak’ uitzien

> details zijn minder goed zichtbaar

> een wand of plafond krijgt – vaak ongewenst - 

erg veel aandacht;

> maakt de ruimte groot

Verschillende soorten licht

TIPS:


