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Schilderijverlichting 
Als wand- of plafondmontage niet gewenst is 



 

 
LUMILAB B.V. | SCHILDERIJVERLICHTING-1     

 
 

Wie voor goed geld een prachtig schilderij of ander kunstwerk voor aan de wand 

heeft gekocht wil het ook mooi uit laten komen. Het ligt voor de hand om daarvoor 

aan verlichting te denken. Een goed uitgelicht kunstwerk betekent vaak dat er een 

kleine verbouwing nodig is. Leidingen moeten  verlegd en wellicht moet het 

stucwerk gedeeltelijk opnieuw gedaan worden. Niet in alle gevallen een wenselijke 

oplossing. Er zijn andere manieren om het voor elkaar te krijgen. 

 

In alle gevallen is het uitgangspunt dat wand- en plafondarmaturen geen optie zijn 

en dan blijft natuurlijk  een vrijstaand vloerarmatuur over, dat met een kabel in het 

stopcontact op het lichtnet is aangesloten. 

 

 

Ongewenste spotwerking 
 

Niemand zal het prettig vinden dat er kabels vrij over de vloer lopen, al was het 

maar omdat dit gevaarlijk is. Een vrijstaand armatuur vlak aan de wand is dan de 

oplossing. Het probleem daarbij is dat een armatuur een bepaalde bundelbreedte 

heeft en het licht een heldere vlek wordt. Het kunstwerk is dan niet een mooi 

gelijkmatig uitgelicht. 

 

 
 
3D-rendering 1. Ongewenste spotwerking op kunstwerk 
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Gewenste spotwerking. 
 

Of die heldere vlek een probleem is hangt ook af van het kunstwerk, want is het 

een beeld waarin één bepaald element juist zeer helder afsteekt tegen de directe 

omgeving, dan kan het soms zelfs nuttig zijn. Maar in de meeste gevallen is dat 

niet de eerste keuze. 

 

 

 
3D-rendering 2. Gewenste spotwerking op kunstwerk 

 

In dit voorbeeld is te zien dat op de foto de zon laag staat en onder de rots-brug 

door schijnt. Dit effect wordt nu versterkt door de lage positie van de armatuur. De 

spot schijnt omhoog en de bundel is ook nog eens precies zo breed als dat van de 

opening onder de rots-brug. Verder wordt het effect extra benadrukt doordat het 

licht van de spot tegen het plafond schijnt. Samen met de smalle lichtkegel onder 

de foto, wekt het zo de indruk dat de spot de zon is en  uit de foto lijkt te schijnen, 

tegen het plafond aan.  

 

Bekijk het kunstwerk goed qua beeldopbouw en qua helderheidsverdeling om te 

bepalen of de spotwerking tot voordeel ingezet kan worden. 
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Voorkomen van spotwerking. 
 

Is er geen voordeel te halen uit de spotwerking, dan is er maar 1 oplossing en dat 

is met meerdere lichtbronnen werken van dezelfde bundelbreedte of juist van 

verschillende bundelbreedten. Om te voorkomen dat een hele rij losse armaturen 

opgesteld moet worden, is het handig om een armatuur te nemen met meerdere 

lichtbronnen, zoals in het onderstaande voorbeeld met drie lichtbronnen. 

 

In een dergelijk geval is het dimmen van de verlichting een eis, want de helderheid 

van de verlichting moeten passend gemaakt worden op de helderheid van het 

kunstwerk. Een donker kunstwerk vraagt meer licht, maar teveel zou het kunstwerk 

juist te niet doen. Het is een delicaat punt, dat het beste ter plekke met een 

dimmer ingesteld kan worden. 

 

 
3D-rendering 3. Goed uitgelicht kunstwerk met armatuur op 30 cm van de wand 
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Armatuurkeuze. 
Dit is een ingewikkelde zaak, want er moet met verschillende technische zaken 

rekening gehouden worden. Zo is goede dimbaarheid bij led lichtbronnen geen 

vanzelfsprekendheid; er moet vooraf goed naar gekeken worden om 

teleurstellingen te voorkomen. 

 

De benodigde bundelbreedte is een ander 

punt dat tot teleurstellingen kan leiden. Te 

smalle bundels geven sterke spotwerking, 

te brede bundels geven te veel storend 

strooilicht. Verder heeft de bundelbreedte 

in combinatie met de hoeveelheid licht die 

een lichtbron kan leveren grote invloed op 

het eindresultaat. 

 

Een smalle bundel levert veel licht op een 

klein oppervlak, terwijl dezelfde lamp (en 

dus dezelfde hoeveelheid licht) met een 

brede lichtbundel, weinig licht levert op een groot oppervlak. Welke is dan de beste 

keuze? Dat hangt af van de grootte van het kunstwerk, de afstand van de armatuur 

tot de (expo)wand, de bundelbreedte, de lichtstroom van de lamp (de hoeveelheid 

licht) en het aantal lichtbronnen in de armatuur. 

 

Hoewel in veruit de meeste gevallen voor een warmwitte lichtkleur wordt gekozen, 

moet ook hierover nagedacht worden. Er zijn de nodige lichtkleuren leverbaar en 

soms is een koelwitte beter. 

 

Last but not least komt de 

vormgeving van de armatuur om de 

hoek. In bovenstaand voorbeeld is 

gewerkt met een armatuur dat zo 

laag is dat het achter een bank 

verdwijnt. Maar er zijn er ook die 

juist in het zicht staan, zoals de 

armatuur rechts.  
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Advies. 
Door alle zaken waarover een keuze gemaakt moet worden en gezien de vele 

mogelijkheden is het wellicht lastig een verantwoorde keuze te maken. En miskoop 

is zo snel gebeurd, zonde van het geld en boven alles zonde van uw kunstwerk.  

 

Lumilab B.V. is een lichtontwerpbureau dat op dit gebied u goed kan adviseren. 

Door slim gebruik te maken van fotografie, email en telefoon kunnen we samen 

kijken hoe we uw kunstwerk in het mooiste licht kunnen plaatsen.  

 

Aangezien dit specialistische kennis vereist is dit advies niet gratis maar wordt er   

€ 145,00 berekend inclusief BTW, voor aanvang aan van het ontwerpwerk te 

betalen. 

 

U krijgt een visualisatie van het verlichtingseffect met uw kunstwerk erin afgebeeld, 

vermits u een foto kunt mailen waarbij het kunstwerk recht van voren is 

gefotografeerd. De setting waarin het gevisualiseerd wordt is dezelfde als in de 

visualisaties in dit artikel, waarbij de verlichting dan ontworpen is naar uw wensen 

en kunstwerk. 

 

Voorts krijgt u een aankoop voorstel en het adres waar het product te koop is. Op 

die manier weet u zeker dat u het goede product koopt en u kunt ook nog op 

internet prijsvergelijkingen doen of andere leveranciers bellen die hetzelfde product 

hebben. 

 

Bel of email voor advies naar: 

 

Lumilab B.V. 

Hugo Blom 

Groot Hoogsteen 19 

485 PG   BREDA 

 

076 – 888 80 41 

info@lumilab.nl 

www.lumilab.nl 
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