
Ruimte



Wat is ruimte?
Als je een tekening of schilderij wilt maken van de zichtbare werkelijkheid 
dan is dat vaak lastig omdat de werkelijkheid driedimensionaal is en jouw 
tekening of schilderij is plat. Om toch de indruk te wekken van 
ruimtelijkheid kun je de volgende manieren toepassen. 

•Ruimte-uitbeelding zonder ruimtesuggestie 
•Ruimte-uitbeelding met ruimtesuggestie 
•Ruimte-uitbeelding met kleur 
•Ruimte-uitbeelding en kader 
•Ruimte-uitbeelding en standpunt 



1. Aanzichten 
2. Plattegrond 
3. Stapeling 
4. Omklapping

Ruimte-uitbeelding zonder 
ruimtesuggestie



1. Aanzichten 
Van een ruimtelijk voorwerp wordt een bepaald aanzicht getekend. Het is 
dus een ‘platte’ tekening. We onderscheiden: vooraanzicht, 
achteraanzicht, linker en rechter zijaanzicht en bovenaanzicht. 2.  

2. Plattegrond 
Alleen het bovenaanzicht van een ruimte wordt getoond. Op een 
plattegrond zie je zaken die je in werkelijkheid niet kunt zien. Een 
plattegrond lijkt door het dak heen te kijken. 



3. Stapeling 
De vormen worden boven elkaar  
geplaatst.  

4. Omklapping 
Dingen die in werkelijkheid rechtop  
staan, worden naar beneden geklapt. 



1. Overlapping 
2. Hoger plaatsen 
3. Afsnijding 
4. Verkleining   
5. Verkorting 
6. Vervaging                                                                   

(atmosferisch perspectief) 
7. Lijnperspectief

Ruimte-uitbeelding met 
ruimtesuggestie



1. Overlapping = de totale vorm is niet helemaal te zien omdat er andere 
vormen voor staan.  

     



2. Hoger plaatsen = om een voorwerp verder weg te laten lijken dan een ander 
voorwerp kun je dat voorwerp hoger in het beeld plaatsen. 

     



3. Afsnijding = de rand van het papier snijdt de vorm gedeeltelijk af, waardoor 
de totale vorm niet helemaal te zien is.  

     



4. Verkleining = de vormen worden vooraan in de tekening groot getekend, 
richting de horizon worden de vormen kleiner.  
 

    



5. Verkorting = Als de lengte van een vorm naar jouw gericht is (of van je af), 
dan zie je de lengte korter dan deze in het echt is. 

 
 

    



6. Vervaging (atmosferisch perspectief) = een ruimtesuggestie waarin kleur, 
textuur en vorm richting de horizon vervagen.  
 

     



7. Lijnperspectief = een ruimtesuggestie volgens een wiskundige methode die 
met behulp van lijnen naar één of meer vluchtpunten op de horizon lopen. 
Wat in werkelijkheid verticaal is, blijft in de tekening ook verticaal  

    



1. Warm-koud contrast 
2. Kwaliteitscontrast (kleurvervaging) 
3. Licht-donkercontrast

Ruimte-uitbeelding met 
kleur



1. Warm-koud contrast = warme kleuren komen naar voren, koude kleuren gaan 
richting de horizon.  

     



2. Kwaliteitscontrast = atmosferisch perspectief, kleuren worden naar de horizon 
toe minder verzadigd.  

     



3. Licht – donker contrast = ruimtesuggestie waar gebruik wordt gemaakt van 
eigen schaduw, kernschaduw + halfschaduw (= slagschaduw). De horizon is 
het lichte punt.  

 

    



Het kader is de begrenzing van je tekening of schilderij. Dat maakt je schilderij 
een raam naar de werkelijkheid. De werkelijkheid loopt buiten het kader 
verder. 

1. Afsnijding = als de voorstelling door                                                                            
een kader wordt afgebroken lijkt het                                                                               
dat de voorstelling zich buiten het                                                                         
kader voortzet.

Ruimte-uitbeelding en kader



Repoussoir = terugdringen; een grote donkere vorm steekt scherp af tegen de 
lichte achtergrond. Er is sprake van tegenlicht waardoor een silhouet te zien 
is.  

    



Standpunt =  de plaats van waaruit iets in beeld is gebracht.  
• Hoog standpunt = vogelvluchtperspectief 

- voorwerpen zijn klein getekend.  
 - overzichtelijk 
 - weinig luchtoppervlak.  

• Menselijk standpunt = neutraal/ 
normaal perspectief 

• Laag standpunt = kikvorsperspectief 
- voorwerpen zijn groot getekend. 

 - onoverzichtelijk. 
 - veel luchtoppervlak. 

Ruimte-uitbeelding en standpunt






