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lampje hier,
spotje daar

Jammer dat het vaak een ondergeschoven
kindje is. Want een lichtplan is reuze belangrijk.
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‘Een huis is goed verlicht als er een
balans is tussen het decoratieve en het
functionele aspect’, doceert Monique
Kin, lichtarchitect en eigenaresse
van Lichtarchitektuur in Breda. ‘Als ik
’s avonds door een willekeurige straat
loop, denk ik: er valt nog veel te doen.’
Mensen selecteren hun verlichting vaak
op vormgeving, aldus Monique. ‘Natuur
lijk is sfeerlicht belangrijk, maar zonder
een goede basis, een uitgedacht licht
plan, blijf je lampen bijzetten. Een fout
die ik vaak zie: willekeurig opgehangen
spots. Deze lichtbronnen zijn letterlijk
bedoeld om objecten in de spotlights
te zetten, niet om de woonkamer te ver
lichten of je bij te schijnen als je leest.’
Een goede basisverlichting bevat vol
gens Monique verschillende niveaus:
spots en hanglampen (lichtbundels),
wandlampen (up and down light) voor
indirect licht naar plafond of vloer,
aangevuld met staande lampen en
tafellampen (sfeerverlichting).
‘Een woonkamer met alleen plafond
verlichting of staande- en hanglampen
komt vaak mat over, terwijl verlichting
op verschillende niveaus levendigheid
en warmte uitstraalt. Een verhuizing of
verbouwing is hét moment om hierover
na te denken. Helaas is het lichtplan
een ondergeschoven kindje; het wordt
hooguit als sluitpost meegenomen in
de begroting. Zonde, want zonder goede
verlichting komt ook je mooie nieuwe
keuken of bank niet goed uit de verf.’

zo lijkt
de hal
groter
De meeste
huizen hebben
een kleine hal,
overloop en toi
let. Met de juiste
verlichting kun je
deze ruimtes op
tisch vergroten.
Gebruik hiervoor
wandlampjes
die indirect licht
uitstralen (je ziet
het licht, niet de
lamp) en hang ze
op ongeveer 1,75
meter boven de
vloer. Plafond
verlichting maakt
de kamer kleiner.
Hetzelfde geldt
voor een kroon
luchter. Tenzij
je de hanglamp
aansluit op een
dimmer, en het
licht op laag
niveau draait in
combinatie met
wandlampjes.

