
 
 
 

En plein air schilderen ofwel schilderen in de open lucht 

Welke grote schilders hebben zich er niet mee bezig gehouden als onderdeel of oefening van hun 

techniek. Degene die het voor het eerst zullen doen zullen zich bewust worden van hoe sterk de 

indrukken van de omgeving bewust worden beleefd. Maar ja welke materialen, hulpmiddelen 

enzovoorts zijn er nodig om buiten zo goed mogelijk uit de voeten te kunnen. Na diverse jaren 

ervaring heb ik een lijst van benodigdheden opgesteld om op een simpele doeltreffende manier , 

ontspannen de nodige uurtjes buiten aan het schilderen te zijn.  

LIJST VAN MATERIALEN  

✓ Boodschappentas om materialen in te doen 

✓ Kampeerstoel 

✓ Paneel van triplex of masoniet of mdf of stevig karton van 32x42 cm en 4 tot 6 mm dik • 

Literbeker van yochurt bijvoorbeeld of lege gessobeker 

✓ ¾ liter water 

✓ Lege bidon of flesje van ca ¾ liter 

✓ Keukenrol 

✓ Plakband  

✓ Oude theedoek (om penselen in te doen) Zover de hulpmaterialen.  

LIJST VAN TEKEN- EN VERFMATERIALEN  

Acrylverf vind ik voor buiten schilderen met dekkende verf het meest praktisch. Werkt snel en 

schoon, droogt snel en kan goed op papier worden toegepast.  

✓ Tubes acrylverf ,liefst expert kwaliteit. Stel je voor het wordt een meesterwerk dan is dat in 

expertkwaliteit super! Kleuren: Cadmium geel, Cadmiumrood , Alizarin Crimson, Ultramarine 

Bleu en Titanium Wit 

✓ Crica 5 penselen van 4 tot 12 mm, liefst acrylpenselen  

✓ Potlood HB en gummetje 2 

✓ Een hulpmiddel voor het zoeken van het onderwerp en de compostie is een stuk karton van 

ca. 14 x 18 cm met daaruit gesneden een rechthoek van 8 x 12 cm.  

✓  

En hierbij nog wat tips van mee te nemen persoonlijke hulpmiddelen 

✓ Schildersschort (keukenschort) of schilderskleren 

✓  Hoed of pet  

✓ Zonnebril en zonnebrancréme 

✓ Telefoon of fototoestel om wat foto’s van de omgeving en onderwerp te maken. 

Alles op een rijtje gezet zijn er dus wel wat spullen mee te nemen en vandaar dus die 

boodschappentas! Een veldezel staat er niet bij en is met bovenstaande materialen ook niet nodig en 

op het kampeerstoeltje kun je lekker rustig zittend schilderen!  
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