
Mappenstructuur 
 

STAP 1.   Waar sla je je foto’s op? 
- Dit is van belang omdat Lightroom onthoud waar de foto’s vandaan gekomen zijn. Als dat 

verandert, kan Lightroom de beelden niet meer vinden… 
- Als je de foto’s op je harde schijf bewaart (en uiteraard een back-up op een nadere schijf), 

moet je je afvragen of je daar ook in de toekomst alle foto’s blijft opslaan en kunt blijven 
opslaan (gezien de grootte van de schijf). 
Als die ruimte mogelijk te beperkt lijkt of zal gaan worden, is het te overwegen om een 
externe harde schijf (van b.v. 2 TB) daarvoor te gaan gebruiken. 

- Als je de foto’s op een externe schijf bewaart (of gaat bewaren) is het verstandig die schijf 
een vaste schijfletter te geven! Windows geeft externe media een schijfletter als die 
aangesloten worden en dat hoeft niet steeds dezelfde te zijn. 

 

 
TOELICHTING (van links naar rechts) 
1e Sluit de externe schijf aan 
Afbeelding 1: klik RECHTS op het Windows-logo en kies Schijfbeheer 
Afbeelding 2: selecteer de externe harde schijf – klik RECHTS – kies voor Stationsletter en paden 
wijzigen 
Afbeelding  3: Klik op wijzigen 
Afbeelding 4: wijzig de schijfletter (kies bij voorbeeld voor F van Foto’s, of een andere beschikbare 
letter) 
 



STAP 2 De mappenstructuur 
Je kunt je foto’s op alle mogelijke manieren in mappen opslaan. Het is belangrijk om daar over na te 

denken. Immers als de foto’s in Lightroom worden geïmporteerd wordt die mappenstructuur 

overgenomen. Het is heel lastig om dat naderhand nog te veranderen. 

Pas dus zo nodig je structuur van de foto-opslag aan. 

Elk systeem is bruikbaar, als het maar eenduidig is. Of je met datummappen of met 

onderwerpmappen werkt maakt niet uit, als het maar voor alle foto’s zo is. Een systeem met 

“gelegenheidsmappen” (voor elke fotosessie een map met een toevallige naam) is rommelig en blijft 

dat ook in Lightroom.  

Kernvraag is: hoe noem ik mijn mappen zodat ik foto’s snel terug kan vinden in die mappen.  

Bij het nadenken over de mappenstructuur is het goed om te bedenken of je al dan niet met 

trefwoorden wil gaan werken. 

Ikzelf heb toen ik met Lightroom ging werken van meet af aan gekozen voor datummappen (omdat 

de camera ook elke dag een nieuwe map maakt). Die zijn geordend in een hoofdmap ‘jaar’ en daarin 

submappen ‘maand’ en daarin de datummappen. Dan is het werken met trefwoorden aanvullend 

nodig om foto’s snel terug te vinden. 

Er zijn veel andere structuren te bedenken: 

• Op locatie : land – landsdeel – locatie 

• Op types van foto: natuur (landschap – flora- fauna)  – steden - dorpen – cultuur  

Als het maar eenduidig is. En dat is het als je elke nieuwe foto meteen in een passende map kunt 

onderbrengen, of in een sub map binnen die passende map. 

Later bijgemaakte sub-mappen neemt Lightroom bij het importeren mee!! Later van naam 

veranderde mappen ziet Lightroom als nieuwe… 


