
kleurkaart 3

Wie ooit door de woestijn heeft gereisd weet hoeveel kleuren daar te ontdekken zijn. 

Van bleekroze via zachtgeel naar warm terra, en boven de horizon van ijlblauw tot fris azuur. 

Dit palet van vergrijsde pastellen verveelt nooit.

styling LIZA WASSENAAR | fotografie ALEXANDER VAN BERGE

ZON
GEBLEEKT

STRIJKLICHT
Zonlicht dat in een schuine 

hoek naar binnen valt, laat niet 

alleen zien hoe goed je bent in 

ramen zemen, maar heeft grote 

invloed op hoe je de kleur op 

de muur ervaart. Het strijklicht 

zorgt voor een mooi degradé 

effect, van camelkleurige 

kleikleur naar een roodbruine 

aardetint. 
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COULISSEN-
WERKING

Twee kleuren achter elkaar zetten, 

zorgt voor diepte (zo werkt het 

ook bij een theatervoorstelling) en 

daardoor lijkt een kamer groter 

dan hij is. Ons oog gaat als vanzelf 

van donker naar licht en trekt onze 

blik naar de wereld buiten. Het 

kleurpalet van zand- en aarde-

tinten matcht perfect met frissere 

pastellen zoals roze en geel,  

die daarmee een levendige noot 

aanbrengen in de woonkamer.
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HUISVERWARMEND: 
DE KLEUREN 

VAN LEEM, ZAND 
EN LUCHT

TIPS & TRICKS
• Daglicht doet iets met de kleur op je muur. Zelfs

een witte muur verandert door de dag heen van

zachtgrijs naar stralend wit naar botergeel, al naar

gelang het tijdstip van de dag en het weertype.

Woestijnkleuren zijn warm, zelfs op de koudste

momenten van de dag. Om erachter te komen wat

een woestijnkleur op jouw muur doet: hang een

A4 geschilderd in de gewenste kleur op en kijk

door de dag heen hoe het eruit ziet.

• De manier waarop je de verf aanbrengt (met

een (blok)kwast, roller of spons), het soort verf

(mat, ultramat of licht glanzend) en de ondergrond

(strak stucwerk, leem, tadelakt, beton ciré)

beïnvloeden de look & feel van een kleur.

• Materialen die perfect aansluiten bij het

Marokkaanse gevoel zijn riet, rotan en licht

onbehandeld hout. Stoffen die mooi combineren:

linnen, vlas, grof katoen en zeegras, maar ook

een zachtglanzende stof zoals velours past goed

bij dit vergrijsde palet.

IN DE 
WATTEN

Materiaal bepaalt óók hoe 

je kleur ervaart. De basis is 

hier het rustige blauw van het 

daybed en het roodbruin van 

de muren. Door hier aaibare, 

natuurlijke stoffen aan toe te 

voegen, ontstaat er een ruimte 

waar rust overheerst. Kleur 

gunt ons zo harmonie met een 

hoofdletter h.

1 Behang Reunited 372580, kleur beige/zand, smart paper,
52 cm breed per rol € 52,95 (eijffinger.com). 2 Kleur bruin IG
PS-1054, te mengen in allerlei verfsoorten, prijs op aanvraag 
(karwei.nl). 3 Rozebruine kleur Nutmeg NC96, Eggshell en
Matt, verf is geschikt voor hout, mdf, muren en radiators, geen 
grondverf nodig, per 750 ml € 35,-. Matt emulsion muurverf 
bevat veel krijt en is het mooist met 2 lagen op de muur, per 
2,5 liter € 65,- (paintingthepast.nl). 4 Keramieken lepel van
HK Living, set van 4 € 15,95 (vtwonen.nl). 5 Terracotta
schaaltje geverfd in kleur Callaghan 214, Absolute Matt 
Emulsion per liter € 36,- (littlegreene.nl). 6 Donkerblauwe 
stof Miro Nightingale, katoen/linnen, 140 cm breed per 
meter € 59,- (romo.com). 7 Houten decoratielepel van
HK Living € 21,95 (vtwonen.nl). 8 Donkerroze stof Linara
Lilium 2494/421, katoen/linnen, 140 cm breed per meter  
€ 54,50 (romo.com). 9 Geel linnen servet, set van 2 € 14,95
(hkliving.nl). 10 Tegel geverfd in kleur Spiced Honey,
muurverf per liter vanaf € 24,45 (flexa.nl). 11 Glanzende 
wandtegel Bourgondy van vtwonen, 13x13 cm per m²  
€ 67,65 (vtwonen.nl). 12 Vork geverfd in kleur Matsola
Sanotorini Lava 30, op basis van water verdunbare oliehars 
voor bepleisterde wanden en plafonds, houtwerk en 
bijvoorbeeld metaal, per liter € 39,- (emente-paint.eu).  
13 Parketvloer Eiken Grey gelakt van vtwonen, diverse
lengtes, v-groef aan lange zijde, per m² € 49,95 (karwei.nl). 
14 Zalmroze ontbijtbord van keramiek, Ø 21 cm € 9,95 
(hkliving.nl). 15 Kleur Mire van vtwonen, muurverf per
2,5 liter € 32,95, lakverf per liter € 34,95 (karwei.nl).  
16 Vtwonen verf kleur Soft Clay, muurverf per 2,5 liter
€ 32,95, lakverf per liter € 34,95 (karwei.nl). 17 Kleur Warm
Grey van vtwonen, muurverf per 2,5 liter € 32,95, lak per 
liter € 34,95 (karwei.nl). 18 Gordijnstof op maat gordijn
Suede bruin 2282 van vtwonen, per strekkende meter  
€ 25,99 (karwei.nl). 19 Kleur Beleving S4010-R10B, lak
Perfect Finish Mat, per 0,5 liter vanaf € 22,95 (histor.nl).  
20 Donkerblauwe verfstaal, kleur IG PS-1211, te mengen
in diverse verfsoorten, prijs op aanvraag (karwei.nl).
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CONTRAST-
RIJK

Is dat nu wel mooi om in  

één ruimte twee kleuren te 

gebruiken? Hier zie je het 

antwoord: ja, dat kan goed! Het 

contrast tussen dag en nacht, in 

de vorm van het lichte oker op 

het ene en het nachtblauw op 

het andere deel van dezelfde 

muur, deelt de slaapkamer op 

natuurlijke wijze in twee delen, 

in waar we slapen en waar we 

de dag beginnen. 
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