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DE DEFINITIEVE GIDS: PERSONALISEER JE HUIS MET FOTO´S 

Decoreer je huis met  
persoonlijke foto's 

Een foto voor elke ruimte 

	 We maken eindeloos veel foto’s met onze smartphone of camera. 
Duizenden beelden bewaren we op onze computers, maar we zien ze bijna 
nooit terug. Zelfs onze meest speciale foto’s verliezen we zo uit het oog.


	 Af en toe laten we een paar foto’s afdrukken om kleine fotolijstjes op te 
vullen. Toch hoor ik klanten vaak zeggen dat zij hun mooiste foto’s het liefst 
als kunstwerk aan de muur willen hangen. Maar hoe doe je dat zonder dat 
een foto bijvoorbeeld verdwijnt op een muur? Of in verhouding veel te groot 
is? Hieronder vertel ik je precies hoe je een optimaal resultaat bereikt. Volg 
de stappen en je hebt binnen no-time je huis op unieke manier gedecoreerd. 
Mét oog voor verhoudingen en compositie. 


 

Tip: begin vandaag nog! Je hebt misschien het gevoel dat je duizend 
dingen te doen hebt, maar als je nu de eerste stappen zet heb je er 
direct plezier van. En geloof me: het resultaat zal spectaculair zijn. 
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STAP 1: Begin bij het begin 

- Neem voor elke muur die je wilt decoreren een wit vel papier. Schrijf in een klein hoekje 
om welke muur het gaat (bijvoorbeeld: rechtermuur woonkamer) en leg de vellen op 
tafel.


- Schrijf op elk vel de totale afmeting van de muur (lengte en hoogte).

- Teken nu met dunne potloodlijnen waar en hoe groot je de foto’s wilt hebben.

- Selecteer op je computer welke foto’s je wilt gebruiken. 


STAP 2: Selecteer je favoriete foto's 

- Selecteer verschillende foto’s die je mooi vindt. Wees in het begin niet te kritisch. Zorg 
dat je een ruime selectie hebt waar je later je uiteindelijke keus uitmaakt. Als je 2 of 3 
grote foto’s aan de muur wilt, kies dan een stuk of 6 foto’s. 


- Print de foto’s uit en schrijf op de achterkant op welke muur ze zouden moeten komen.

- Controleer of de kwaliteit van de foto goed genoeg is om groot af te drukken. Een 

resolutie van minimaal 240pp is essentieel (dit kun je zien in je browser en in de meeste 
fotobewerkingsprogramma’s).


 
 

HEB JE GEEN GESCHIKTE FOTO’S? KLIK DAN HIER OM EEN FOTOSHOOT TE 
RESERVEREN. OVER EEN PAAR DAGEN HEB JE DAN HAARSCHERPE EN 
PROFESSIONELE FOTO’S DIE JE GROOT KUNT AFDRUKKEN.
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STAP 3: Welke foto in welke ruimte? 



Vind je het lastig om te bepalen welke foto waar moet komen dan kun je de volgende 
richtlijnen volgen: 

- Foto’s van het hele gezin komen vaak het mooist tot hun recht in de woonkamer. 

- De meeste kinderen vinden het leuk om een eigen portret of foto’s met vrienden of 

huisdieren in hun slaapkamer te hangen. Zo maak je hun kamer extra persoonlijk.

- Acties foto’s van kokende gezinsleden doen het dan weer goed in de keuken.

- Zwartwit foto’s staan heel mooi in de toiletruimte. Wat dacht je bijvoorbeeld van een 

gigantische sticker op de binnenkant van de toiletdeur met een mozaïek van de leukste 
zwart/wit actiefoto’s van alle gezinsleden inclusief huisdieren.


TIP: BOEK HIER EEN SESSIE VOOR ACTIEFOTO’S, ZOALS ¨EEN DAG IN ONS 
LEVEN¨ SESSIE. KINDEREN DIE MAMA EN/OF PAPA HELPEN OM BROOD TE 
KNEDEN, KLEURRIJKE PIZZA’S TE MAKEN OF TAARTEN TE VERSIEREN LEVEREN 
DE LEUKSTE FOTOREPORTAGES OP! 

En? Heb je al een paar foto’s op het oog? Dan gaan we naar de volgende stap: het 
rangschikken van de foto’s tot een mooie compositie. 


STAP 4: Zo verdeel je foto’s op een muur 

	 Pak de foto’s die je uitgeprint hebt en bepaal welke foto’s op welke muur moeten 

komen. Twijfel je nog? Denk dan aan de richtlijnen hierboven: selecteer de foto’s in 
functie van de ruimte. Heb je dat gedaan leg de foto’s dan op zo’n manier bij elkaar dat 
het voor jou goed voelt. Dit lijkt lastig, maar denk er niet teveel over na. Schuif en speel 
met de beelden tot de compositie klopt. Je kunt ook één van onderstaande collage-
opstellingen gebruiken dan weet je zeker dat je goed zit.


Is je muur erg lang? Dan kun je er ook voor kiezen om twee of meer combinaties naast 
elkaar te plaatsen.
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COLLAGE-OPSTELLING 1 

	 Deze combinatie is geschikt voor foto’s van 
verschillende afmetingen en richtingen. 

Bijvoorbeeld twee liggende (landscape) en twee staande 
(portrait) foto’s. 

Op deze manier kun je foto’s van elk gezinslid (inclusief 
huisdieren) combineren tot één geheel. 


COLLAGE-OPSTELLING 2  

Twee of meerdere grote foto's van hetzelfde formaat bij 
elkaar (liggend, staand of vierkant).


COLLAGE-OPSTELLING 3 

Grote foto + collage: kies één grote foto (bijvoorbeeld van het hele gezin of alle kinderen) 
en een aantal kleinere om ernaast te plaatsen.


	 Uiteraard zijn er duizenden andere mogelijkheden, maar met deze opstellingen heb 
je een goed uitgangspunt.




LEUK: BOEK EENS EEN FOTOSESSIE VOOR DE HELE FAMILIE. MOOIE 

PORTRETFOTO’S VAN ALLE GEZINSLEDEN (INCLUSIEF OUDERS) MAKEN DE 

COLLAGES PERSOONLIJK EN ECHT AF. 
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STAP 5: Materialen en aandachtspunten 



	 Wil je foto’s voor keuken, badkamer of wellicht voor buiten op het terras? 
Tegenwoordig zijn er verschillende materialen beschikbaar waarop je je foto kunt laten 
drukken, Vinyl is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor vochtige ruimtes. Of zoek je juiste 
een moderne, en verfijnde uitstraling voor je foto’s? Ook daar zijn allerlei mooie dragers 
voor zoals aluminium of dibond. 


FOTO OP PROFESIONEEL FOTOPAPIER MET PASSE-PARTOUT 

	 Fotos printen met passe-partout en ingelijst is de klassieke optie die nooit uit stijl 
gaat. Vraag ons een offerte op maat.


GICLEE OF FINE ART PAPER 

	 Wil je je mooiste foto’s de status van kunstwerk geven? Kies er dan eens voor om 
je foto’s op artistiek papier te laten drukken. Bijvoorbeeld op Fujifilm Fine Art Papers of de 
beroemde Fine Art Papers van Hahnemühle. Mooi ingelijst maak je zo van je huis een 
persoonlijk museum.


VINYL 

	 De allernieuwste trend: Vinyl stickers! Tegenwoordig kun je je foto’s klein of juist 
heel groot laten drukken op afwasbaar vinyl. Denk bijvoorbeeld aan een levensgrote foto 
van je tienerzoon op zijn kamerdeur. Of een muur in de gang gedeeltelijk bedekt met één 
grote vinyl foto. Het resultaat is spectaculair en het materiaal ook. Met een vochtige doek 
maak je het zo schoon. Ben je uitgekeken op de sticker? Dan kun je deze eenvoudig 
verwijderen. Bovendien kan het in verschillende vormen gesneden worden.


FOTOPAPIER OP HOUT - FOTOBLOK 

	 Robust en simple, met deze techniek wordt de foto op een houtplaat van 5mm 
gelijmd, waarna er een extra beschermingslaag over de foto komt. De rand van het hout 
kan in verschillende kleuren worden gekozen. Vraag een offerte op maat aan!
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CANVAS 

	 De klassieke canvasoptie wordt veel gebruikt omdat de kleuren zo mooi tot hun 
rechtkomen. Je kunt het eenvoudig ophangen (met of zonder lijst) en als je er een extra 
UV-beschermingslaag op laat zetten blijft je canvas jarenlang kleurvast. De stof wordt op 
een houten frame gespannen zodat de foto een stukje van de muur komt. De dikte van 
het frame is meestal tussen de 2 en 4 cm. Voor foto's kleiner dan 30x30 cm kies je het 
beste een dikte van 2cm, maar voor grotere afbeeldingen raad ik minimaal 3,5 cm aan.


ALUMINIUM 

	 Wil je dat het materiaal een eigen leven gaat leiden? Dan is een afdruk van een foto 
op geborsteld aluminium het origineelst. De witte delen van de foto worden niet afgedrukt 
en lijken de karakteristieke kleur van aluminium te zijn. Hoewel niet geschikt voor alle 
soorten foto’s is dit absoluut één van de modernste oplossingen.


ZWARTWIT FOTO’S OF TOCH KLEUR? 

	 Dat is een goede vraag. Het hangt af van de inrichting van de ruimte, de foto’s en 
je persoonlijke voorkeur. Is je ruimte kleurrijk en wil je niet teveel meer toevoegen dan is 
een zwartwit foto de meest praktische keus. De klassieke zwartwit foto is nog steeds 
populair en in die zin een tijdloze optie. Een zwartwit foto komt het best tot zijn recht als 
je het op speciaal papier voor zwartwit fotografie afdrukt in een professioneel 
laboratorium. 


Of liever toch kleur? Voegt kleur iets toe aan het beeld of juist niet? Of kies je wellicht 
voor een kleuraccent? Little Island Photography geeft je graag advies en werkt uitsluitend 
samen met de betere laboratoria.
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STAP 6: Nog een laatste stap ... 

	 Je hebt je favoriete foto’s geselecteerd. Je hebt de muur en ruimte geselecteerd. 
Je hebt gekozen voor kleur, zwartwit of een combinatie en prachtige composities 
gemaakt met de geprinte foto’s. 

Is het helemaal naar je zin?

Stuur dan een e-mail naar info@littleisland.be met:

- de digitale foto’s die je wilt afdrukken

- de afmetingen waarin je de foto’s wilt afdrukken

- het materiaal waarop je het wilt afdrukken

En ik ga voor je aan de slag!!




BEN JE ER NOG NIET HELEMAAL UIT? WIL JE ADVIES? OF EERST 

PROFESSIONELE FOTO’S LATEN MAKEN? KIJK DAN IN MIJN WEB 

WWW.LITTLEISLANDS.BE. IK WACHT OP JOUW BOOKING!!!  

TOT GAUW. MET HAPPY GROETJES, IRATXE
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