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ColourPeople
Kun jij je een wereld voorstellen zonder kleur? Overal om ons heen zien

we kleuren. Het groen van de bomen, vrolijke kleuren van bloemen en het

blauw van de lucht. Kleuren zijn belangrijk voor ons. Zonder dat we het

altijd in de gaten hebben. Kleuren kunnen ons vrolijk maken, ze

beïnvloeden ons humeur. Zo ook de kleuren in ons huis. Kleuren die goed

bij elkaar passen, vormen een prettig geheel en daarmee een fijn interieur.

HELLO

Gemma van der Vegt

Er is enorm veel keuze in verschillende kleuren en tinten. Toch maakt dit

het kiezen van kleuren voor je interieur ook meteen lastig. Er zijn zoveel

opties. En daar is precies dit e-book voor bedoeld. Het helpen bij het

kiezen van kleuren voor je interieur met jouw kleurenpalet. Met 5 handige

stappen, een werkblad en opdrachten gaat het jou lukken om stapsgewijs

een fijn kleurenpalet te maken voor je interieur.
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THE STORY
BEHIND...

0101

Kleur bestaat al heel lang, en heeft een flinke geschiedenis. Lees

hieronder verder over de geschiedenis van kleur. En hoe werkt kleur

eigenlijk? Welk effect heeft kleur op ons en waarom worden we er blij

van? Je leest het hier...
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kleuren om ons heen. Ruim 40.000 jaar

geleden werd door kunstenaars de

eerste kleurpigmenten uitgevonden. Er

werd een palet van vijf kleuren

gecreëerd; rood, geel, bruin, zwart en

wit. Deze pigmenten waren gemaakt

van aarde, dierlijk vet, verbrande

houtskool en krijt. Met deze pigmenten

was men in staat om kleuren te maken.

Sinds de vondst van deze vijf kleuren,

is er veel ontdekt op het gebied van

kleuren. Mede door o.a. de

wetenschappelijke vooruitgang. De

uitvinding van nieuwe pigmenten

leidde tot ontwikkelingen in

stromingen van de kunstgeschiedenis,

van de renaissance tot het

impressionisme. Kunstenaars konden

gaan experimenteren met kleuren die

nog niet eerder in de geschiedenis van

de schilderkunst waren gezien.
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De geschiedenis van kleur:
ruim 40.000 jaar geleden werden de
eerste kleurpigmenten uitgevonden; 

rood, geel, bruin, zwart en wit. 
un jij je een wereld zonder kleur

voorstellen? Overal zien we K Ook een belangrijke moment in de

geschiedenis is, wanneer Sir Isaac

Newton nog twee kleuren toevoegt

aan de regenboog. Tot 1704 had de

regenboog vijf kleuren. Hij voegde

oranje en indigo aan de kleuren van de

regenboog toe. Niet eens omdat hij

deze kleuren zag in de regenboog,

maar meer omdat hij een voorliefde

had voor de mystieke eigenschappen

van het getal 7. In feite zijn er geen

pure kleuren in een regenboog, ze

versmelten allemaal tot één continu

spectrum. Sinds Newton hebben we

ons op 7 kleuren gevestigd.



mensen. Maar eigenlijk ‘zien’ we kleur

niet alleen met onze ogen, maar vooral

met onze hersenen. Het menselijk oog

en de brein vertalen samen het licht

naar kleur.

Strikt gesproken bestaat kleur fysiek

niet, het is een illusie die onze

hersenen creëren om aan te geven dat

er een verschil bestaat tussen objecten

in de omgeving. Een verschil in energie

en golflengtes. 
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Hoe zien we kleur? 

ijken doen we met onze ogen,

tenminste dat denken veel  K Wat er in ons brein gebeurt als we

worden blootgesteld aan kleur, is

indrukwekkend. In essentie wordt

aangenomen dat kleuren niet ‘echt’

zijn, maar dat ze geproduceerd worden

door ons brein om licht met

verschillende golflengtes te

identificeren. Fotoreceptoren die

ongevoelig zijn voor kleur, ook wel

bekend als de staafjes in onze ogen,

reageren op licht dat wel of niet

aanwezig is. Daarom kunnen ze niet

het verschil waarnemen tussen

bepaalde golflengtes. Kleur is dan ook

niets anders dan een illusie die ons

brein creëert. 

Foto kleuren zien



bent of niet, kleuren beïnvloeden ons.

Zowel positief als negatief. Van

sommige kleuren worden we heel blij,

terwijl andere kleuren helpen om ons

bijvoorbeeld rustig te maken en te

kunnen concentreren. Kleuren wekken

pure emoties op. Ze trekken de

aandacht van ons en kunnen bepaalde

gevoelens opwekken. 

‘S werelds meest populaire kleur is

blauw. Deze kleur wordt niet alleen

veel toegepast omdat mensen deze

kleur mooi vinden, maar ook met een

andere reden. 
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De kracht van kleur. 

leur heeft grote invloed op ons

leven. Of je er nu bewust vanK Studies in Schotland en Japan hebben

aangetoond dat blauwe straat-

verlichting de criminaliteit en het aantal

zelfmoorden heeft laten dalen. Blauw

is een rustige en koele kleur. 

Een andere populaire kleur is groen.

Groen op het werk maakt mensen

creatiever. Of je dit nu gebruikt voor

een kleur op de muur of als

achtergrond op het beeldscherm. De

mensen die in de studies naar groene

ruimten hadden gekeken,

ontwikkelden vervolgens meer en

betere ideeën.  

Kleur = emotie
Kleuren roepen emoties op; zowel postief als negatief. In de kleurenpsychologie
wordt onderzocht of en hoe sterk kleuren onze gedachten en gevoelens
beïnvloeden. Hierachter zitten voorkeuren, associaties, maar ook culturele en
historische betekenissen. De symboliek van kleuren is altijd al gebruikt om macht
of gevoelens uit te drukken; bewust of onbewust. Hoe dat precies werkt en wat
er in onze hersenen gebeurt, is pas de laatste 10 jaar veelvuldig en intensiever
onderzocht. Ook welk manipulerend effect kleuren kunnen hebben, hoort daarbij. 



Wist je wel?

Jouw favoriete kleur weerspiegelt
vaak ook jouw persoonlijkheid.

DAT JOUW
FAVORIETE KLEUR
IETS ZEGT OVER

JOUW
PERSOONLIJKHEID?
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De KleurenDe Kleuren
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd welke kleuren er zijn. Het is belangrijk

om de basis van deze kleuren te kennen. De kleurencirkel komt aan

bod, maar ook warme en koude kleuren. Deze zijn weer belangrijk

 bij het combineren van kleuren.

 



Kleurencirkel

Bij koude kleuren, zie je het

tegenovergestelde. In deze soort

kleuren zit een koude (ook wel kille)

ondertoon van blauw. Denk maar eens

aan een blauwe lucht of een blauwe

zee. Dit geeft een koele en rustige

sfeer met zich mee. Voorbeelden van

koude kleuren zijn: blauw, groen en

bijvoorbeeld paars.

In de basis zijn er drie primaire kleuren.

Dit zijn kleuren waarmee je alle andere

kleuren kunt maken en/of mengen.

Rood, geel en blauw zijn de drie

primaire kleuren. Als je twee van deze

kleuren met elkaar mengt, bijvoorbeeld

rood en geel, dan krijg je secundaire

kleuren. Dit zijn oranje, groen en paars.

Als je een primaire en een secundaire

kleur met elkaar mengt, krijgt je weer

een andere kleur. Al deze andere

kleuren worden ook wel tertiaire

kleuren genoemd.
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Warme & Koude 
Kleuren
In principe zijn er twee verschillende

soorten kleuren. Enerzijds zijn er

warme kleuren en anderzijds zijn er 

 koude kleuren. 

Warme kleuren hebben een warme

ondertoon door de kleur geel. Vuur en

zon staan symbool voor warme

kleuren. Dit zie je ook in de

kleurencirkel. Geel is een warme kleur,

maar ook okergeel, oranje, terracotta,

rood en roze. Bruin is tevens ook een

warme kleur.





van opvallen. Het trekt snel je

aandacht en is daarmee een ideale

kleur voor bijvoorbeeld verkeerslichten

en waarschuwingsborden. Het is een

gewaagde, maar ook zeker een

krachtige kleur. Rood is boeiend,

spannend en dynamisch maar ook

zeker (een beetje) brutaal en vurig.

Rood laat ons stilhouden en kijken; het

is provocerend, luxueus en dramatisch.

Warmbloeding, energiek en vol passie;

rood heeft het allemaal. Ook staat de

kleur rood voor verleiding, geluk,

blijdschap en liefde. 

Toch kan rood ook wel ongunstige

effecten met zich meebrengen. Rood

staat o.a. voor agressief, dominant,

ongeduldig en provoceren.

Kleur Rood

ood; een primaire en ook een

warme kleur. Rood is de kleurR Welke soort rood je gebruikt, is

afhankelijk van de intentie van het

gevoel dat je wilt oproepen. Van

watermeloen- en aardbeirood tot

kersen- en helderrood. Maar je hebt

ook felrood, kersenrood, bessenrood,

bloedrood, lipstickrood, dieprode port,

tomaatrood, geramniumrood en

bordeauxrood. Krachtige rode tinten

zijn o.a. karmozijn, robijn en vermiljoen.

Bij zachtere rode tinten kun je denken

aan roestroden met hun aardse

schakeringen tot aan lieflijke rode

tinten die neigen naar roze. 

Tinten Rood
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Combineer rood, wit en blauw in zuivere tinten voor een fris en moderne uitstraling. Primair

rood en blauw kunnen wat een kinderlijke / primitieve uitstraling hebben. Mix eens met

meerdere verschillende tinten rood en blauw voor een interessanter en eleganter

kleurenschema. Ook wit hoeft geen zuiver wit te zijn, maar mag best (licht) roomwit zijn. Dit

geeft een minder harde en meer verfijnde uitstraling.

Hoe kun je Rood Combineren?

Rood lijkt extra energie uit te stralen wanneer het tegen donkere, inktblauwe of grijze

achtergronden wordt geplaatst. Een robijnrood accent tegen een nachtblauwe achtergrond. 

Of donker koraalrood tegen een donker schaduwachtige zwarte achtergrond. Dit zorgt voor

een intense en levendige combinatie.

Fel tomaatrood en magentaroze samenvoegen leidt tot een spectaculair luxueus geheel.

Kleur Rood





PAGE 12

Veel blauwtinten zie je terug in de

natuurlijke wereld. Van een onbewolkte

hemel en hemelsblauw tot aan

saffierblauw en een vaalblauwe

ochtendstond. Nog meer blauwe tinten

zijn o.a. indigo, oceaanblauw,

eendeneiblauw, turkoois en 

 paarsblauw. Maar denk ook eens aan

vergeet-me-nietjesblauw, donkerblauw,

inktblauw, donkere nachthemel,

violetblauw en zomerblauw.

het streepjespak als de jeans, van de

zeevaart en de marine. Blauw straalt

zelfvertrouwen uit, inspireert en voelt

veilig. Blauwtinten kunnen een gevoel

van kalmte en evenwicht oproepen. 

Maar dat wil niet zeggen dat je daarmee

altijd een kille sfeer krijgt. Wanneer de

zon op een warme zomerdag naar

binnen schijnt, is blauw de ideale kleur

voor een vrolijk gevoel.

Blauw is de kleur van de zee, maar ook

van de marine. Kalmerend, verfrissend

en rustgevend is deze kleur tevens.

Positief en intens of kalmerend en

herstellend, blauw is de kleur van zowel 

“Blauwtinten zijn opwekkende,
verfrissende en stimulerende

kleuren in ons huis.”

KLEUR BLAUW

Tinten BlauwD e volgende primaire kleur, is

blauw. Blauw; een koude kleur. 



PAGE 13

Milde blauwgroene kleuren gecombineerd met sterkere kleuren zoals milde roodtinten,

gedempte terracotta’sof pittige olijfgroene accenten. De contrasterende koele en warme

kleuren vullen elkaar aan.

Hoe kun je Blauw Combineren?

Combineer eens lichte en donkere tinten blauw in een kleurenschema, waarbij je lichte en

bleke blauwe tinten afzet tegen donkere sprekende.

Matblauw, oranje en natuurlijke houtkleuren kunnen elkaar uitstekend versterken. Oranje is

hierbij het accent. 

Tinten die vlak naast primair blauw liggen, zoals donkere nachthemel en inktblauw zijn ideale

kleuren om mee te combineren met constrasterende felle kleuren. Denk hierbij aan koraalrood

en roze bloementinten.

Blauw en wit vormen een klassieke kleurencombinatie. Dit frisse en verkwikkende samenspel

zorgt voor associaties met strandstoelen, zittend aan de zee. 

Blauw combineren met lichtgeel en natuurlijke tarwetinten. Dit geeft een kalme en

evenwichtige warme sfeer.

Je kunt een rustige sfeer creëren in een of meerdere ruimtes door blauwgroenen en waterige

kleuren met elkaar te combineren. 





Kleur
Geel

G
een warm karakter en is een warme

kleur. Geel is de kleur van de zon,

narcissen en velden vol zonne-

bloemen. Geel kan zo fris en pittig zijn

als een citroen, maar ook zoet en romig

als honing. Geel is de kleur van oker,

zwavel, amber en saffraan. Geel is

opstandig en zorgeloos, maar ook

verkwikkend en opbeurend. De kleur

zorgt voor pure vreugde en optimisme.

Het is de kleur van het licht. Geel staat

voor levensvreugde. Geel zorgt voor

leven en blijdschap, en kan daarmee

ieder interieur verbeteren.

eel; de laatste van de drie

primaire kleuren. Geel heeft

Tinten Geel
Iedereen kent wel zonnegeel, maar er

is ook citroengeel, okergeel,

karamelgeel en mosterdgeel. Of wat

dacht je van zwavelgeel, mangogeel

boterbloemgeel, kurkumageel,

goudgeel en diepgeel?
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Hoe kun je Geel Combineren?
Je kunt een wild kleurenpalet creëren met bijvoorbeeld citroengeel, neonroze en brutaal

magenta. Hierin mix je levendige en felle kleuren met elkaar. 

“Goudgeel en bleekroze kun
je met elkaar combineren,
maar ook terracotta en

donkergroene tinten mixen
hierbij goed.”

Felle gele accenten lenen zich heel goed voor een neutraal kleurenpalet. Geel steekt prachtig

af tegen een witte achtergrond of combineer eens met een vergrijsde bleke blauwe tint.

Geel is goed te combineren met iedere grijstint. Of met een donkerblauwe kleur, en zelfs met

zwart. Mix bijvoorbeeld donkere geeltinten (denk aan oker- of mosterdgeel) met indigoblauw

of houtskoolgrijs.

Tinten die tussen geel en rood in zitten, laten zich heel goed met elkaar combineren.

Daarnaast geeft dit veel energie en levenslust aan de ruimte.

Ook combineren geel en oranje ook heel goed met elkaar. Laat je daarbij inspireren door

kleuren van vruchten zoals sinaasappel en pompoen. Je kunt deze goed mixen met kleuren als

butterscotch, toffee en honeycomb. Gebruik hiervoor wel de warme geeltinten. De koelere

geeltinten laten zich minder makkelijk combineren met oranjetinten. 

Geel is ook goed te combineren met blauw en groen. Diepgeel, donkerblauw en bladgroen

zijn een goede combinatie.

Combineer gele okertinten met andere aardtonen zoals omber, terracotta en klei. 





Afhankelijk van de hoeveelheid rood

en blauw, krijg je of een warme of juist

een meer koude kleur. Meer rood dan

blauw, levert een warmere kleur. En

het omgekeerde, meer blauw dan rood

resulteert in een koudere tint paars. 

Paars is de kleur van dagdromen, de

kleur van sprookjes, mysteries en

fantasie. In de herfst zijn de bomen en

struiken vol met sappige paarse

vruchten zoals vlierbessen, bramen en

pruimen. De bossen staan vol paarse

bloemen zoals viooltjes, dovenetels en

vingerhoedskruid. 

Lichte paarstinten herinneren aan

sterk geurende bloemen, variërend van

zoete viooltjes tot de zuivere geuren

van lavendel. Paars is een uitstekende

accentkleur. Een onverwachte scheut

paars kan een glimlach op je gezicht

brengen. Het geeft een neutrale ruimte

een uitnodigend licht accent, of je nu

kiest voor felle of zachte tinten.

Kleur Paars

aars ontstaat als je rood en

blauw met elkaar mengt. P
Denk aan violetpaars, vijgenpaars, lila,

lavendel, pruimpaars en mauvepaars.

Maar ook aan distelpaars, druiven-

tinten en heidetinten. Donkere bessen-

kleuren zijn gedistingeerd en

weelderig. Daarentegen zijn zachte

paarstinten kalmerend. Milde

lavendeltinten zorgen juist weer voor

een vredige sfeer.  

Tinten Paars
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Grijze en blauwe lilatinten zijn zuiver en fris. Doffe en ingetogen gedempte matte heide- en

moerbeitinten passen geweldig bij ingehouden grijstinten. Combineer distelpaars, groengrijze

salie en druiventinten met duif- of rookgrijs.

Hoe kun je Paars Combineren?

Ook vijgenpaars kun je uitstekend met geel combineren, gebruik hiervoor wel de vergrijsde en

zachte gele tinten. Ook kun je vijgenpaars goed combineren met rodewijn- of bramenjamtint.

Dit geldt tevens voor diepe bordeaux- en porttinten.

Donkere of ‘gezwarte’ paarstinten zorgen voor een luxueuze uitstraling. Combineer ze met

bleekgouden of koperkleurige elementen.

Zachte blauwgroene tinten combineren prachtig met mauve en bessenkleurige accenten.

Kleur Paars

Vul matte, egale lavendel en mauvetinten aan met metallic tinten zoals blauw- en donkergrijs.
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Groen; een kleur die je veel in de natuur

ziet. Denk aan bosgroen en zeegroen,

maar ook aan tropische groentinten

zoals cactusgroen, olijfgroen en

bladgroen. Andere tinten groen zijn o.a.

pistachegroen, mintgroen, zeegroen en

vergrijsde groentinten. Ook zijn zijn er

bleke groentinten, jadegroen en

smaragdgroen. Of wat dacht je van

ijsvogelgroen, kolibriegroen en

pauwengroen?

we optimistische tinten van jong gras,

prikkelend limoen en smaragdgroen.

Zachtere groentinten, zoals salie-, olijf

of licht mintgroen, geven een gevoel

van veiligheid en ze geven een

behaaglijk gevoel.

je groen. Afhankelijk van de hoeveelheid

geel, maakt dat de groene tint warmer

of juist iets koeler is. Olijfgroen is een

kleur die een meer warme uitstraling

heeft. Groen; een kleur die bij ons leven

hoort. Groen hoort bij de natuur, werkt

stimulerend en verbetert je humeur.

Groen; de kleur van jong gewas,

volkstuintjes en weilanden. Maar ook

van oude bossen en uitgestrekte

vruchtbare vlakten. Om ons heen zien

"Groen is de belangrijkste kleur van
de wereld, al haar schoonheid

ontspruit eruit." 
Aldus Pedro Calderon de la Barca.

KLEUR GROEN

Tinten GroenD oor de primaire kleuren blauw en

geel met elkaar te mengen, krijg
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Hoe kun je Groen Combineren?

Diverse soorten planten (zoals o.a. vetplanten, cactussen, varens en hyacinten) combineren

prima met bleke groentinten en vergrijsde groentinten.

Groen laat zich goed combineren met een warme gouden tint en onbehandeld blank hout,

rotan of bamboe.

Ook blauw en groen kun je goed combineren. Experimenteer bijvoorbeeld met diepgroene

tinten en mix deze met donkere inktblauwe tinten.

Je kunt verschillende groentinten met elkaar te combineren in één ruimte. Tinten van licht- tot

aan donkergroen. Kies hiervoor wel koele, kalme en harmonieuze groentinten. 

Combineer eens zwart-wittinten met milde groen tinten. Dit geeft een opvallend contrast,

maar het maakt een mild totaalbeeld.

Roze en groen passen perfect bij elkaar en zorgen voor een verrassend en verfrissend

kleurenpalet.





Kleur
Oranje

O
mengt. Oranje is een veelzijdige kleur.

Het kan stralen als een brandende zon

die verdwijnt achter de horizon, maar

het is ook een zachte en blozende

kleur. De bleekste tint oranje is 

 abrikoos of perzikbloesem. Oranje is

ook aards zoals de Toscaanse

terracotta en de kleur van

herfstbladeren. Pompoenen zijn ook

oranje. Oranje is voedend en warm.

Het is de kleur van sinaasappels en

afrikaantjes. Oranje beïnvloed jouw

stemming positief. 

ranje krijg je als je de warme

kleuren geel en rood met elkaar

Tinten Oranje
Iedereen kent wel sinaasappeloranje,

maar er is ook abrikoos, perzikoranje en

mandarijn. Of wat dacht je oranje-

bloesem, oranje aardetinten, terracotta,

bloedoranje, sinaasappelmarmelade

baksteen of afrikaantjesoranje?
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Hoe kun je Oranje Combineren?
Lichte oranjetinten combineren fijn met een harde oranje tint en bijvoorbeeld fuchsiaroze 
en/of zonnegeel.

“Diepe oranjetinten, zoals
siena oranje en terracotta
rood, laten zich heel goed
combineren met zwart.”

Perzikoranje laat zich goed combineren met gedempte blauwe kleuren, zoals grijsblauw of

turkioos, en kersrood als accent.

Blauw is de complementaire kleur van oranje. Dit geeft een contrast. Perzikoranje en

violetblauw zijn een prima combinatie.

Bleke oranjetinten, van gedempt kalkachtig pleister tot roestige aarde vormen een mooie

combinatie met vergrijsde blauw/groentinten.

Aardse en natuurlijke tinten laten zich prima combineren met een feloranje accent. Denk aan

de combinatie van roest, koper, gember en/of kaneelkleur.

Kies voor donkere oranjetinten met een roze zweem voor een krachtig en warm kleurenpalet.

Je kunt deze goed combineren met grijstinten en bleke blauwgrijstinten.

Heftig oranje is uitstekend te combineren met witachtige, lichtgrijze en rooktinten

Een koel kleurenpalet van grijstinten kan goed samen met een accent fel oranje.





werd in de victoriaanse tijd

bestempeld als een jongenskleur. Toch

veranderde dat al snel daarna. Het

wordt nu sterk geassocieerd met

vrouwelijkheid, romantische en

meisjesachtige dingen. 

Moderne rozetinten staan voor

vrouwenemancipatie en vrouwelijke

kracht. De kleur roze is fel, gewaagd

en kan choquerend zijn. Ook is deze

kleur uitgesproken, weelderig en

opwindend. Felle tropische rozetinten

brengen een glimlach op ons gezicht

verfrissen ons en verlevendigen de

kleuren eromheen.

Kleur Roze

oze ontstaat door rood en wit

met elkaar te mengen. Roze R Meer roze tinten zijn wilde roos,

framboos, suikerroze, roze marsh-

mallow, zoete snoep en felle roze

tinten. Maar er is ook nog rozeachtig

poeder, nude, blush, twilight pink,

geraniumtint, paradijsroze en,

framboosroze. Bij roze kun je ook

denken aan cerice en donkere

bessentinten, abrikoosroze en

koraalroze.

Tinten Roze
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Roze heeft een gevarieerd, rijk en

overvloedig spectrum. Van gedempte

tonen van een balletschoentje en

zachte bubblegum tot aan levendig

fuchsia en dramatisch magenta. 



Tegen donkere, volle kleuren, zoals houtskoolgrijs, inktblauw of azuurblauw, zullen gedempte

rozetinten of tomaatrood sprankelen. Door de donkere achtergrond springen deze kleuren

naar voren. Kies voor gedempte of tere roze tinten. 

...:

Hoe kun je Roze Combineren?

Felroze laat zich goed combineren met donkergroen, maar je kunt ook bubblegumroze

combineren met kobaltblauw en een vleugje mangogeel. Of juist framboosroze combineren

met zwart grijs, beige en een vleugje goud. 

Bleke roze tinten (van nude tot blush) en oudroze is goed te combineren met een tikkeltje

antiek goud en roodgoud.

Zachte roze tinten en zachte groene tinten gaan goed met elkaar samen.

Kleur Roze

De bleekste roze tint (twilight pink) is goed te mixen met duifgrijs, koele grijstinten of

grijsgroene tinten. Ook zachte gele en beige tinten zijn hierbij te gebruiken.
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Bij grijze tinten kun je denken aan

rookgrijs, houtskoolgrijs, middentoon

grijs, kiezelgrijs, betongrijs, staalgrijs,

nachtgrijs, ravengrijs, maangrijs,

staalgrijs. lichtgrijs en donker grafiet.

verduisteren tot nacht, ebbenhout en

ravengrijs. 

Hoewel grijs zich makkelijk aanpast, is

het wel zaak om grijstinten voor je huis

zorgvuldig te kiezen. Een tint of een

toon in de verkeerde richting kan het

verschil betekenen tussen te warm of

te koel. De meeste mensen verkiezen

een grijs met een neutrale vleug room,

jute, beige of zand. Deze tinten ogen

vriendelijker en gezelliger.

binnen als buiten en past in moderne en

traditionele kleurenschema’s. Grijs

betekent niet dat er geen kleur is, het zit

vol nuances. Alle tinten tussen wit en

zwart zijn grijs. Een volkomen egale

grijze lucht kan oneindig lijken, een

afwezigheid van kleur die eindeloos

doorgaat. In de schemering zorgt de

vallende nacht voor steeds donker

wordende grijstinten, die geleidelijk met

zwart, schaduw as en houtskooltonten 

Grijs is de kleur van stof, as,
regenwolken, mist… maar anderzijds
straalt deze kleur ook evenwicht,

zachtheid en tederheid uit. 

KLEUR GRIJS

Tinten Grijs

G rijs is tijdloos, elegant en

klassiek. Grijs werkt zowel
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...:

Hoe kun je Grijs Combineren?

Mistige, beschaduwde grijstinten combineren heel goed met marmer, graniet en marmer.

Zachte en neutrale grijze tinten zijn een ideale basis voor een kalm en subtiel kleurenspel.

Zachte eendeneitinten of grijsblauwen werken harmonieus samen met gedempte grijzen en

getinte witten.

Houtskoolgrijs is goed alternatief voor zwart, het oogt iets zachter. Het combineert heel goed

samen met vlierbes-, wijn- en avondroze accenten.

Verschillende tinten grijs zorgen voor een tonenspel van licht nevelig maangrijs tot donker

staalgrijs, waarbij de tinten vervagen en in elkaar overlopen. Door hierbij geen wit te

gebruiken, zal dit leiden tot een aangenaam geheel.

Neutrale kalmerende grijstinten worden versterkt met goud en perziktinten.

Wit, zwart, getint grijs, karamel, messing en (antiek) goud combineren goed met elkaar samen.

Volle, donkere grijs en zwarttinten zijn goed met elkaar te combineren, gemixt met

donkerblauw.





Kleur
Bruin

B
elkaar te combineren. Bruin is een

natuurtint. Het is een eenvoudige

kleur, met veel soorten nuances. Bruin

kan subtiel en zacht zijn, zoals jute,

zand, ivoor of biscuit. Bruin kan ook

donker en verleidelijk zijn, zoals bij

tabak, espresso en chocolade. Bruin is

ook hout. Blank hout is vertrouwd,

licht en duurzaam. Verouderd hout is

warm met veel karakter. Bruin doet

denken aan chocolade en aarde. Bruin

is een kleur met een natuurlijke en

rustige uitstraling en geeft evenwicht

aan je interieur.  

ruin ontstaat door de primaire

kleuren rood, blauw en geel met

Tinten Bruin
Er zijn veel soorten bruin variërend van

donker naar licht, van warm naar koel, van

vergrijsd naar helder en afwisselend van o.a.

rood naar bruin, oranje naar bruin en grijs

naar bruin. Denk ook aan jute, chocolade,

tabak, koffie, nootmuskaat, espresso en zand.



06

Warme houttinten in verschillende tinten combineren prima met een vleugje oranje, groen,

rood of blauw. Kies hierbij voor niet een te lage verzadiging.

“Bruin is een oerkleur, net als
groen. Het is de kleur die het
meest voorkomt in de natuur,
die staat voor degelijkheid, de

herfst en aarde.”

Donkere koffie, tabak en toasttinten zijn gezellig en warm. Voeg nog een donkere blauwe

kleur toe en wat goud voor de finishing touch.

Bruin is goed te gebruiken als een neutrale basiskleur, maar kan ook prima worden

gecombineerd met heldere accentkleuren zoals blauw en groen. Gebruik daarbij koude

kleuren variërend van paars naar blauw en groen. Dit geeft een contrasterend geheel.

Taupe is een grijsbruine kleur. Deze tint gaat uitstekend samen met de natuurlijke tonen en

met veel witte tinten.

Aardse en natuurlijke tinten laten zich prima combineren met een feloranje accent. Denk aan

de combinatie van roest, koper, gember en/of kaneelkleur.

Hoe kun je Bruin Combineren?
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is onschuldig, maagdelijk en zuiver.

We associëren wit met de ochtend,

wanneer alles licht en fris is. Een

nieuw begin. Een zuiver wit huis is

voor sommigen te klinisch en steriel,

terwijl voor anderen een licht

witgeschilderde kamer juist het

volmaakte toevluchtsoord is. Wit

verheft het dagelijkse, strooit licht op

alles rondom en verblindt ons met zijn

eenvoudige en zuivere schoonheid.

Wit versterkt het gevoel van ruimte,

meer dan welke kleur ook. Witte

ruimtes zijn gevuld met licht en wit

verheldert elke plek waar het is

toegepast. Twee dingen die mensen

graag zien in hun huis. Wit wordt

daarom vaak gezien als een veilige

keuze. Maar omdat helderwit het licht

reflecteert kan het in direct zonlicht

reflecterend werken. Het kan een

kamer ook kil of zelfs hard en steriel

doen aanvoelen

Kleur Wit

it is niet een gebrek aan kleur,

wit is stralend en positief. WitW
Witte kleuren vereisen net als felle

kleuren net zoveel aandacht. Door

patronen en decoraties toe te voegen,

zal het geen saai geheel vormen. Bij

tinten wit kun je denken aan offwhite,

grijzige wittinten, melkwit, roomwit,

oesterwit, kalksteenwit, linnenwit.

wolkenwit, suikerwit en leliewit.

Tinten Wit
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Plaats contrasterende accenten en tinten om een bepaalde ruimte boeiender te maken. Denk

aan naturel linnen en steen tot aan bleke blauwe en vale rozetinten. Je kunt (veel) bleke en

vale tinten kleuren met wit combineren.

Hoe kun je Wit Combineren?

Grijzige wittinten met een kalkachtig uiterlijk combineren uitstekend met verbleekte

zomerblauwen of juist met diepe aquatinten en turkoois. Zelfs een vleugje rozenroze kan je

dan nog toevoegen voor meer vrolijkheid. 

Wit krijgt een huiselijke uitstraling door de toevoeging van een warme middentoon bruin.

Donkerbruine kleuren met wit zorgen juist voor contrast. 

Wit leent zicht goed voor het combineren met kleurige en speelse kleuren. Hou het als accent. 

Kleur Wit

Harde witte kleuren combineren het beste met zachte offwhite wittonen.
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Er zijn vele soorten zwart, variërend van

donker naar licht, van warm naar koel.

Van vergrijsd naar helder en variërend

van o.a. donkergroen naar zwart,

donkerbruin naar zwart en

donkerblauw naar zwart. Denk aan

lampenzwart, roetzwart, mummie-

zwart, potzwart en warm zwart.

Een object wordt dan ook

waargenomen als zwart, als het zo

donker is – dat wil zeggen, zo weinig

van het opvallende licht terugkaatst

(en ook zo weinig licht uitzendt) – dat

er voor het oog geen tint of

verzadiging te onderscheiden is. Zwart

wordt door de kijker wel ervaren als

een kleur, maar zonder tint. 

geldt als de donkerste kleur die er is.

Samen met wit en grijs behoort zwart

tot de achromatische ("neutrale") 

 kleuren. Deze staan in tegenstelling tot

de bonte kleuren. Zwart is de

afwezigheid van licht. Anders dan wit

en andere tinten kan puur zwart in de

natuur bestaan zonder licht.

Soms wordt gezegd dat zwart geen

kleur is, enerzijds omdat puur zwart

ontstaat als er geen licht is, of als er

geen licht wordt gereflecteerd en

anderzijds omdat zwart geen tint heeft. 

 Zwart is een krachtige kleur. Zwart
straalt een chique en luxe sfeer uit.
Verder is het mysterieus, elegant,

wilskrachtig, dramatisch, stoer, maar
ook neutraal en zelfverzekerd 

KLEUR ZWART

Tinten Zwart

wart komt net als wit niet voor in

het kleurenspectrum. ZwartZ
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...:

Hoe kun je Zwart Combineren?

Zwart is een basiskleur en kun je daarom heel goed combineren met wit, grijs, taupe of bruin. 

Zwart is ook te mixen met een meer gedurfde en persoonlijke accentkleur zoals geel, roze,

rood, groen, petrol, blauw, paars, oranje of turquoise.

Een roze muur kun je combineren met zwarte accenten, maar andersom kan ook prima. Zwart

en roze is een goede combinatie tussen stoer en lief.

Zwart is de meest donkere kleur en geeft daarmee het grootste contrast met wit. Zwart/wit is

een klassieke combinatie die in veel interieurs gebruikt wordt.

Combineer een zwarte muur met koele tinten, kies dan voor zwarte verf met een vleugje

blauw. Zo behoud je die koele tonen door het hele kleurenpalet van je interieur. 

Wil je voor een chique uitstraling gaan, dan combineer je zwart met donkerbruin. Deze

combinatie is stoer, voelt duur aan en is ook gemakkelijk te realiseren omdat (donker)bruin

vaak al terug te vinden is in verschillende houtsoorten. 

https://roomed.nl/kleurenpalet-kiezen/
https://roomed.nl/decoraties-stoer-interieur/


H3: Stappenplan
Kleuren Kiezen voor

Jouw Interieur
Om je op weg te helpen, kun je het werkblad kleuren kiezen gebruiken bij

onderstaande 5 stappen. Bij iedere stap is een opdracht om je een handje verder op

weg te helpen. Print het werkblad uit, lees de stappen en maak de opdrachten! Het

doel is om te komen tot een kleurenpalet voor jouw interieur.

Extra: deel jouw werkblad en de opdrachten ook op @thecolorhomechallenge of

#thecolorhomechallenge. 

Om te kunnen starten met kleuren kiezen, werk je vanuit een basis. In dit geval is

de basis de woonstijl(en) en/of een sfeer die je mooi vindt of jouw favoriet is. Er

zijn 8 woonstijlen, en om je op weg te helpen is er ook een Woonstijlen Quiz. Van

hieruit werk je verder richting jouw kleurenpalet.

De woonstijl(en) / sfeer ga je nu verder inhoud geven met het maken van een

moodboard. Dit is een belangrijk onderdeel, en hier mag je ook zeker de tijd voor

nemen. Maak een 'echt' moodboard en voeg bijvoorbeeld iedere dag of week een

aantal foto's o.i.d. toe. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld (oude) tijdschriften.

01 Welke Woonstijl of Sfeer?

 Moodboard Maken02
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Vanuit het moodboard ga je nu eerst 1 of 2 basiskleuren kiezen. In de meeste

gevallen is dit een neutrale kleur, maar dit hoeft zeker niet. Kies de kleur waar jij je

het fijnst bij voelt!

1 of 2 Basiskleuren Kiezen03

Met deze basiskleur(en) ga je nu zoveel mogelijk kleurencombinaties maken.

Belangrijk daarbij is, dat je van de kleurencombinaties blij wordt. Naast de

basiskleur(en) kies je 3-5 kleuren erbij. Er worden zes manieren genoemd om

kleurencombinaties mee te maken. Probeer ze vooral allemaal uit! Dit kan in hele

verrassende en verfrissende kleurenpaletten resulteren.

Kleurencombinaties Maken04

Vanuit de verschillende kleurencombinaties, die je hebt gemaakt, ga je nu verder

met de keuze voor één kleurenpalet. Dat is het palet waarmee je jouw interieur

gaat upgraden of juist gaat inrichten. Handig is, om meteen de kleuren in te

kleuren op een plattegrond, met waar welke kleur komt.

Kleurenpalet Compleet Maken05
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Ook kun je woonstijlen met elkaar combineren

of kun je de eclectische woonstijl toepassen.

Hierin combineer je meerdere woonstijlen met

elkaar, en voeg je persoonlijke en authentieke

items toe aan je interieur.

Welke
Woonstijl 

of Sfeer?
A

Bohemian woonstijl

Botanische woonstijl

Industriële/ vintage woonstijl

Landelijke woonstijl

Modern / design woonstijl

Retro woonstijl

Romantische woonstijl

Scandinavische woonstijl

woonstijlen jij graag in huis zou willen.

UIteraard is het ook mogelijk om

meerdere interieurstijlen met elkaar te

combineren. In de basis zijn er de

volgende woonstijlen:

ls eerste is het belangrijk om te

bepalen welke woonstijl of
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"Heb je niet een voorkeur voor een woonstijl?
Belangrijk te bedenken welke sfeer je graag zou
willen. Wat zou jouw interieur moeten uitstralen?"



De 1e woonstijl is een exotische woonstijl. In deze stijl zie je vaak
expressieve en gedurfde elementen, mede door kleur, prints of dessins.
Dit interieur is anders dan andere interieurstijlen. Je ziet hier ook veel
nieuwe ideeën terugkomen, en vintage vondsten maar ook details die
komen van verre reizen. Dit wordt gecombineerd met eigenzinnige
kleuren, zoals turquoise, geel, oranje en nog meer felle kleuren. In de basis
heeft deze interieurstijl rustige kleuren, juist om de balans te houden. Heel
herkenbaar in deze stijl zijn prints, stoffen, aardewerk, borduursels en
hout uit landen als Marokko, Afrika en India.

BOHEMIAN
WOONSTIJL

Kleuren
Kleurrijk, azuurblauw, groen- en geeltinten. Maar ook neutrale tinten om
de rest te compenseren.

Materialen
Uiteraard hout, maar ook stoffen uit Marokko, India en Afrika (of andere
verre landen), borduursels en aardewerk.



Groen, planten en veel natuurlijke materialen. In deze groene woonstijl

zijn er veel groene elementen te vinden, en dan niet alleen in de kleur

groen. Je ziet bijvoorbeeld veel (kamer)planten, maar ook natuurlijke

materialen zie je in deze stijl. Denk daarbij aan hout, rotan, wol, riet, beton,

kurk en nog veel meer. Belangrijk is dat het niet te bewerkt is, maar dat

het er nog natuurlijk uit ziet. Vaak wordt er van dit soort interieur wel

gezegd; haal buiten naar binnen om deze stijl te creëren.

BOTANISCHE
WOONSTIJL

Kleuren
Groen, zwart, wit, grijs, houtkleuren en bruintinten (zoals taupe en cognac).

Materialen
Natuurlijke materialen zoals hout, riet, rotan, wol, beton, baksteen, metaal,

kurk en touw.



Een industrieel interieur heeft een stoer en ruig karakter. Dit zie je in stoere

materialen, maar ook in 'echte' materialen die geleefd hebben. Denk aan

oud hout, metaal, staal, bakstenen en beton. Je ziet vaak dat er donkere

kleuren worden gebruikt zoals zwart en bruin, maar dat  wordt afgewisseld

met veel licht in huis of wit / creme / grijs. Het voordeel van deze stijl is, dat

buizen enz. juist in beeld mogen blijven en niet weggewerkt hoeven te

worden. Je ziet ook veel vintage elementen; hoe ouder, hoe mooier. Een loft

past in deze stijl, van hieruit is deze woonstijl ontstaan.

INDUSTRIËLE /
VINTAGE WOONSTIJL

Kleuren
Bruintinten en donkere kleuren zoals zwart of donkergrijs. Gecombineerd

met accenten van (vaal / oud) geel, oranje, bruin, rood gecombineerd met

o.a. lichtere tinten bruin, geel en/of de kleur crème / beige.

Materialen
Vale / geleefde leren en oude / verweerde materialen, zoals verroest

metaal en baksteen. Maar ook tweedehandse materialen en houtsoorten.



Comfort, rust en sfeer; dat ademt een landelijk interieur. Als je een

landelijke ruimte binnen stapt, dan voel je de rust en sfeer van het

platteland. Ook vinden mensen deze basic en pure interieurstijl vaak rustig

en comfortabel maar ook zeker sfeervol, knus en gezellig. Er wordt vaak

gebruik gemaakt van rustieke (houten) meubels. Hout is een materiaal wat

veelvuldig wordt toegepast. De meubels mogen grof en robuust zijn, want

een gladde afwerking past niet in een landelijke stijl. Er wordt gebruik

gemaakt van veel natuurlijke materialen, eventueel ook van rotan of riet

(max. één element).

LANDELIJKE
WOONSTIJL

Kleuren
Veel kleuren uit de natuur, denk aan taupe, zand, linnen en beige maar ook

bruin, groen, grijs en eventueel (vergrijsd) blauw.

Materialen
Vooral veel hout, en dit mag best grof en robuust zijn. Verder zie je wol,

linnen, gebreide items, katoen, vachten, geweven stoffen en natuursteen.



Van alle woonstijlen is dit de meest strakke woonstijl. Je ziet hier veel

strakke en rechte lijnen. Deze stijl is rustig, maar ook zeker minimalistisch.

Je ziet dat er in de basis gekozen wordt voor neutrale tinten zoals wit,

zwart, grijs en beige. En juist in de decoratie wordt er gekozen voor harde

accentkleuren. Denk bijvoorbeeld aan  de primaire kleuren geel, rood of

blauw. Belangrijk in deze interieurstijl is dat je niet teveel accessoires

gebruikt. Hier geldt echt: less = more! Gebruik ook niet te veel kleine

decoratie of objecten, maar kies voor grote items. Dit geeft een rustig

gevoel en past goed bij deze moderne woonstijl.

MODERN / DESIGN
WOONSTIJL

Kleuren
Veel wit, zwart, beige en grijs eventueel afgewerkt in hoogglans. Om deze

te combineren met harde accentkleuren zoals rood, blauw, oranje of geel.

Materialen
Aluminium, kunststof, metaal, chroom, glad leer en staal. En een beetje

glans of zelfs hoogglans is niet verboden.



Deze interieurstijl is geïnspireerd op de jaren 50, 60 en 70. Retro is een

afkorting van retrospectief, wat dan weer terugkijken betekent. Deze stijl

is dan ook gebaseerd op deze jaren. Nieuwe producten kunnen heel goed,

maar dan wel met invloeden van die jaren. Uiteraard kun je hiervoor ook

vintage objecten gebruiken. Waar sommige woonstijlen niet teveel

kleuren gebruiken, is deze retro woonstijl wel voorzien van veel kleur.

Less is more geldt dan hier ook niet. Juist more = more.

 RETRO
WOONSTIJL

Kleuren
Oranje, groen, bruin en geel zijn typische kleuren voor deze woonstijl.

Maar denk ook aan de populaire kleuren olijfgroen, okergeel,

smaragdgroen, vintage oranje en/of donkerbruin.

Materialen
Eén materiaal is heel belangrijk en dat is hout. Voor de rest is belangrijk

dat de materialen de retro uitstraling hebben, en daarin is veel mogelijk.



Veel ronde en sierlijke vormen, maar ook rustige en zachte materialen zie

je hier terug. Roze is een kleur die bijna altijd in deze stijl gebruikt wordt.

Dit kan veel roze zijn, maar dit kunnen ook roze accenten zijn. Hout,

linnen, katoen en andere zachte materialen worden veel toegepast in een

romantisch interieur. Wat je ook wel terug ziet komen is (een beetje)

brocante. Brocante is oud, niet antiek maar juist charmant oud. Denk aan

aardewerk, porselein eng laswerk, maar ook doorleefde meubels met

ronde details of vormen. Elegantie en luxe horen ook heel duidelijk bij

deze interieurstijl, welke ook wel veel heeft van een klassiek interieur.

ROMANTISCHE 
 WOONSTIJL

Kleuren
Donkere kleuren zoals donkerroze, donkerpaars, donkerrood en

donkerblauw maar ook lichte kleuren. Pastels, roze, wit, grijs, zand, crème,

oudroze, licht roze en oudgroen. Tevens ook (een beetje) goud en zilver.

Materialen
Vooral veel zachte materialen, hout, marmer, (glanzende) stoffen, velours /

fluweel, linnen, prints van bloemen en katoen.



In deze woonstijl zie je veel wit en licht. Deze stijl komt helder en fris over.

De Scandinavische woonstijl heeft een basic, rustig karakter en is goed te

te combineren met andere woonstijlen. Ook hier geldt less = more. Maar

wel met verschil dat kleine items goed gebruikt kunnen worden. Een

combinatie van kleuren die veel wordt gebruikt in deze interieurstijl zijn

zwart en wit. Verder zie je veel hout, en dan vaak licht / blank hout. Maar

ook natureltinten en grijs worden veel gebruikt. Je kunt in dit interieur

verder ook enkele zachte kleuren (zoals pastel) vinden, eventueel

aangevuld met felle accentkleuren. Vilt en linnen zijn materialen die veel

gebruikt worden. Duurzaamheid van materialen is daarbij erg belangrijk.

SCANDINAVISCHE
WOONSTIJL

Kleuren
Veel witte, lichte & zachte kleuren zoals pastelroze, pastelgroen of

pastelgeel. Dit wordt eventueel aangevuld met felle accentkleuren,

natureltinten, grijs en zwart.

Materialen
Natuurlijke en duurzame materialen zoals (licht) hout, linnen, vilt en katoen.



Opdracht 1
Vul jouw woonstijl(en) of sfeer in op het werkblad. Beeld ze ook alvast uit met 1 of 2 foto’s die

jouw woonstijl(en) of sfeer illustreren.

Twijfel je over jouw woonstijl? Doe dan vooral de Woonstijlen Quiz!

Welke woonstijl of sfeer is jouw favoriet?
Deel je deze ook op Instagram @thecolorhomechallenge of #thecolorhomechallenge?

Klik hierboven en doe ook de woonstijlen quiz om te achterhalen welke woonstijl

bij jou past. Binnen 5 minuten heb je een idee!

Woonstijlen
Quiz

https://100procentwoongeluk.nl/wat-is-jouw-favoriete-woonstijl/
https://100procentwoongeluk.nl/wat-is-jouw-favoriete-woonstijl/


sfeer en hoe deze eruit kan komen te

zien is het handig om een moodboard

te maken. Hierbij geef je verder inhoud

aan jouw stijl voor in huis.

Als je een moodboard gebruikt om

jouw interieur (her) in te richten, dan

kun je de elementen die je mooi vindt

en bij elkaar vindt passen heel goed

gebruiken in een kleurenpalet voor je

interieur. Want als het gaat om het

inrichten van je interieur, dan zijn beide

belangrijk. Het moodboard is vooral de

inspiratie, bij het kleurenpalet ga je

meer in op de kleuren die kunt gaan

gebruiken in je interieur. 

en wat is het nut ervan? 
Op een moodboard verzamel je

beelden, die samen een sfeerbeeld of

een (woon)stijl weergeven waarop je

de inrichting kunt baseren. 

Stap 2: moodboard maken

m verder invulling te geven aan

jouw woonstijl, woonstijlen of O Met een moodboard maak je ideeën

visueel. Dat is handig voor jezelf, maar

ook als je advies wilt vragen in een

woonwinkel of bouwmarkt. Laat je

moodboard zien en mensen hebben

gelijk een goed idee van de stijl die je

voor ogen hebt.

Je kunt meerdere moodboards maken

als je bijvoorbeeld twijfelt over een

kleur in de woonkamer. Maak

bijvoorbeeld een moodboard van

woonkamers met wittinten en één met

donkere kleuren om zo meer

inzichtelijk te krijgen of licht of donker

je meer aanspreekt. Het moodboard

kan je helpen bij je keuze van een kleur

verf, behang, stof en/of het soort

materiaal.

Wat is een moodboard



1. Het is belangrijk om te bepalen wat het doel is van het moodboard. Nu maak je

het moodboard met als doel om uiteindelijk een kleurenpalet mee te maken. 

Moodboard
Maken van een

Benodigdheden
- Foto’s uit (woon)tijdschriften, reclamefolders van woonwinkels, eigen foto’s e.d.

- Verf-, stof- of behangstalen (van bijv. bouwmarkten) en andere dingen die je mooi vindt.

- Schaar.

- Lijm of fotoplakkers.

- Vel (dik) papier op formaat naar keuze (A2 is het handigste formaat).
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2. Verzamel spullen om een moodboard mee te kunnen maken. Denk aan schaar,   

plakband, lijm, tijdschriften, materialen, kleurstalen enz. Maak je hem online, dan

hoef je alleen maar naar bijvoorbeeld Pinterest of welke.nl te gaan om een board

te kunnen maken.

3. Verzamel alles wat je mooi vindt. Alles waardoor jij geïnspireerd, blij en

enthousiast wordt kun je gebruiken om jouw moodboard mee te vullen. Blader

door de tijdschriften en folders, zoek naar afbeeldingen en bijvoorbeeld teksten

die je aanspreken. Knip deze uit. Je hoeft niet na te denken of alles bij elkaar past.

Alles wat je mooi vind, knip je uit. Dit kunnen foto’s zijn van een gehele inrichting,

een bepaalde kleur of materiaal of van meubels en accessoires die je mooi vindt,

zoals een bepaalde stoel. Maak hierbij nog geen keuze of het bij elkaar past. Je

kunt zelfs objecten gebruiken op je moodboard. Dit kunnen delen uit tijdschriften

zijn, maar ook samples uit de bouwmarkt of misschien wel objecten of juist items

van buiten. Je kunt echt alles gebruiken wat op jouw papier past! 



Opdracht 2
Maak een moodboard of misschien wel meerdere moodboards. Neem hier ruim de

tijd voor. Het is niet erg als je hier een paar weken mee bezig bent. Dan weet je zeker

dat er veel op staat wat jij mooi vindt. 

Hoe ziet jouw moodboard eruit?
Deel je deze ook op Instagram @thecolorhomechallenge of #thecolorhomechallenge?

4. Als je genoeg verzameld hebt, kun je gaan plakken. Daarbij maak je de keuze

wat je leuk, leuker en leukst vindt. Dus bij het plakken ga je alvast een selectie

maken, en alleen het leukste komt erop. Bedenk welke plaatjes je het meeste

aanspreken en die je wilt gebruiken in je collage. Leg de selectie afbeeldingen op

het vel papier. Schuif met de plaatjes en stalen totdat het geheel naar je zin is en

het moodboard de sfeer uitdrukt waar je naar zocht. Als je tevreden bent, lijm je

alles vast. 

Het maken van een 'echt' moodboard kun je doen met behulp van

woontijdschriften. Helaas zijn deze wel prijzig om zomaar in te knippen. Vraag

eens aan buren, kennissen, vrienden en familie of ze nog woontijdschriften hebben

waar ze niks mee doen. Ook kun je naar de kringloop voor deze tijdschriften.

Voordat je begint met het maken van jouw board, is het handig dat je besluit of je

dit op papier gaat doen (en dus oldskool) of juist digitaal. Mijn voorkeur gaat uit

naar een online variant, maar je kunt dit ook prima met knippen en plakken op

papier/karton doen. Is knippen en plakken niet zo jouw ding? Ook digitaal kun je

een moodboard maken met plaatjes die je hebt verzameld via het internet of van

foto’s die je zelf hebt gemaakt. Op Pinterest of welke.nl kun je een digitaal prikbord

/ moodboard maken, waarop je afbeeldingen en foto's van internet vast kunt

‘pinnen (prikken)’.
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kleur of deze twee kleuren. Over het

algemeen zijn basiskleuren rustige

kleuren. Denk bijvoorbeeld aan wit, grijs

of beige. Toch hoeft dit niet, je bent vrij

om een meer felle kleur te kiezen als

jouw basiskleur. Het is een kleur die

zeker voor 3/4 in je interieur gaat terug

komen, dus het is wel belangrijk om er

goed over na te denken.

Stap 3: 1 of 2 basiskleuren kiezen

anuit jouw moodboard ga je nu 1 of 2 basiskleuren kiezen. Ruim de helft van V

Bekijk het moodboard nog eens goed, en maak van hieruit een keuze voor een

aantal opties van een basiskleur waar jij blij van wordt. 

Bekijk welke basiskleuren gebruikt worden bij een woonstijl of een bepaalde

sfeer. In stap 1 zijn alle woonstijlen uitgelegd en daarbij zijn ook de kleuren van de

stijlen benoemd. Je kunt één of meerdere kleuren daaruit kiezen.

Gebruik een kleurenwaaier (zoals een NCS-kleurenwaaier) om basiskleuren te

kiezen. In deze waaier zitten bijna 2.000 kleuren. Kies een kleur waar je blij van

wordt, die past bij je moodboard en dus bij jouw woonstijl / sfeer.

Je kunt ook de verschillende RAL-kleuren gebruiken om te kiezen voor één of

meerdere basiskleuren.

Bekijk eens welke kleuren in jouw kledingkast de overhand hebben. Grote kans

dat dit jouw favoriete kleur is. Je kunt deze kleur als begin nemen, om daarmee de

basiskleuren te kiezen. 

Je kunt op verschillende manieren tot een basiskleur komen:

Als je kiest voor twee basiskleuren, dan is het wel handig als deze kleuren met

elkaar matchen en makkelijk te combineren zijn.
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jouw interieur zal bestaan uit deze 
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1: Geel

2: Oranje

3: Rood

4: Violet

5: Blauw

6: Groen

7: Grijs

8: Bruin

9: Zwart en wit.

Alle kleuren uit de RAL Classic collectie

hebben 4 cijfers en beginnen altijd met de

letters 'RAL'. Het 1e getal is het

codenummer van de kleur. Ieder getal van

1 t/m 9 duidt een andere kleur aan:

De andere 3 cijfers die er achteraan

volgen zijn opeenvolgend gekozen. Je ziet

ook dat iedere RAL-kleur een eigen naam

heeft. Dit zorgt voor extra duidelijkheid en

aanwijzing. Het is handig om zowel de

RAL-code als de kleuraanwijzing te

gebruiken, om te voorkomen dat er cijfers

verwisseld worden en je een verkeerde

kleur krijgt.

De RAL-kleuren komen oorspronkelijk uit

Duitsland. In 1927 is een coderings-

systeem gemaakt om kleuren van verf en

coatings te onderscheiden. RAL staat voor

ReichsAusschuss für Lieferbedingungen.

Er zijn ruim 223 RAL-kleuren bekend.

Iedere RAL-kleur heeft zijn eigen unieke

nummer, en een daarbij behorende naam.

De meest bekende RAL-kleur is RAL

9010 Zuiver Wit.

Alle RAL-kleuren hebben 4 cijfers met een

unieke kleurnaam. Deze kleuren met 4

cijfers worden ook wel de RAL classic

genoemd.

RAL-KLEUREN

Uitleg RAL Classic



Opdracht 3
Van welke kleur wordt jij blij? Kijk naar je moodboard en woonstijl / sfeer, welke basiskleur

past daarbij? Noteer verschillende opties. Komen kleuren waar jij blij van wordt en de kleuren

uit je moodboard en woonstijl / sfeer overeen? Kies dan één van deze kleuren. 

Welke basiskleur of basiskleuren heb je gekozen?
Deel je deze ook op Instagram @thecolorhomechallenge of #thecolorhomechallenge?



Harmonische kleuren

Contrast in kleuren

Ton-sur-ton kleurencombinaties

60-30-10 regel gebruiken

Kleurenpaletten met jouw favoriete

kleuren.

Kleuren van een natuurfoto

interieur. Belangrijk om zeker nog 3-5

kleuren bij jouw basiskleuren toe te

voegen. Om te kiezen welke kleuren

dat kunnen worden, zijn er zes

manieren waarop je kleuren kan kiezen:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Stap 4: kleurencombinaties maken

et één of twee basiskleuren, kun

je niet genoeg sfeer brengen in jeM Bij alle methoden voor het kiezen van

kleuren, naast de basiskleur(en), is het

belangrijk om met kleuren op papier te

werken. Het is beter om niet te werken

met digitale kleuren. Digitale kleuren

kunnen afwijken van de kleuren in real

life. Je kunt de stalen uit de bouwmarkt

of verfspeciaalzaak gebruiken

hiervoor. Let er wel op dat je de

kleuren pas kiest op de plek waar je ze

gaat gebruiken. Het licht in

bijvoorbeeld de bouwmarkt is anders

qua kleur dan bij jouw in huis. En dit

beïnvloed hoe jij de kleur(en) ziet.
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Harmonische kleuren zijn kleuren die het goed met elkaar kunnen vinden,
ze horen bij dezelfde familie. Denk daarbij aan bijvoorbeeld geeltinten of
groentinten. Ook kan het zijn dat ze dichtbij elkaar liggen op de
kleurencirkel zoals donkerblauw en paars. Harmonische kleuren zijn toch
net even anders, en we ervaren ze daarom als prettig variërend zonder te
heftig te zijn. Daarom zijn harmonische kleuren een veilige manier om wat
variatie aan te brengen in (kleinere) kamers. In grote ruimtes kan het
effect te subtiel uitpakken.

HARMONISHE KLEUREN1.
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Kleuren die altijd bij elkaar passen, zijn contrasterende kleuren. Deze
kleuren liggen recht tegenover elkaar op de kleurencirkel. Een voorbeeld
daarvan is zwart en wit, maar ook blauw & oranje en paars & geel. Met
contrast kun je een schokeffect teweeg brengen. Het kan soms
overweldigend zijn. Vooral als je kiest voor tinten met hoge verzadiging,
en dus aan de gang gaat met heldere, harde kleuren. Als je kiest voor
kleuren met minder verzadiging, dan is de kleur wat matter en minder
helder. Deze kleur laat zich beter combineren.

Het werken met contrasten kan perfect zijn om bijvoorbeeld een grote
ruimte wat meer dynamiek mee te geven. Een andere variant van contrast
krijg je door uitgesproken lichte kleuren tegenover donkere te zetten of
warme tegen koude. Bekijk hiervoor ook de kleurencirkel.

2. CONTRAST IN KLEUREN 
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Hou je van kleur, en wil je liever niet een te bonte verzameling maar wil je
wel meer dan twee extra kleuren kiezen voor jouw kleurenpalet? Je kunt
dan kiezen voor harmonische kleurencombinaties, maar ook voor ton-sur-
ton kleuren. Ton-sur-ton kleuren zijn kleuren die dezelfde kleurtoon
hebben, maar een andere hoeveelheid wit. Als je gebruik maakt van deze
combinatie van kleuren, kun je subtiele nuances in je interieur leggen.

Je kunt gemakkelijk ton-sur-ton kleuren kiezen door een kleurenstrip uit
de bouwmarkt of de ncs-kleurenwaaier te gebruiken. Je gebruikt dan 3 of
meer kleuren uit één dezelfde kleurenstrip.

3. TON-SUR-TON
KLEURENCOMBINATIES
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Je kiest drie kleuren die zorgen voor balans; een primaire kleur, secundaire
kleur en een accentkleur. De eerste kleur gebruik je voor 60%, de tweede
voor 30% en de derde voor 10% van de kamer / ruimte. Je kunt kiezen
voor tinten die makkelijk in elkaar overlopen voor een neutrale uitstraling,
of je kunt gaan voor tinten die met elkaar in contrast staan. Voor extra pit.

Primaire kleur
De primaire kleur pas je toe in de muurkleur, vloeren, misschien het
plafond en eventueel als kleur voor het grootste meubel in de ruimte. Voor
zoveel mogelijk balans, is het mooi om deze kleur uit een zacht kleurpalet
te kiezen. Denk aan een zachte tint rood, geel of blauw. Zo vormen de
verschillende elementen in de ruimte samen een rustige, maar sterke
basis. Binnen de kleuren heb je enorm veel tinten (zie ook NSC-
kleurenwaaier). Deze kleur wordt ook wel hoofdkleur genoemd, en komt
overeen met de basiskleur die je eerder hebt gekozen.

4. 60-30-10 REGEL GEBRUIKEN



Secundaire kleur
Secundaire kleuren zijn kleuren die ontstaan door het mengen van
primaire kleuren. De sterkste secundaire kleuren zijn oranje, groen en
paars. De secundaire kleur gebruik je voor 30% van de kamer. Kies een
kleur die dichtbij je primaire kleur ligt, maar dan nét even anders is,
bijvoorbeeld verbleekt roze en oranje, donker- en lichtgroen of lila. Zo
ontstaat er een mooi contrast. Gebruik de secundaire kleur voor de één of
twee muren, meubels, de gordijnen of grote lampen.

Je kunt er best voor kiezen om binnen deze kleur voor meerdere tinten
van die kleur te kiezen. Zorg er dan wel voor dat de kleuren bij elkaar
passen, dichtbij elkaar liggen op de kleurencirkel, zacht van kleur of
vergrijsd zijn. De secundaire kleur wordt ook wel functiekleur genoemd.

Accentkleur
De laatste 10% is bedoeld als finishing touch. Dit maakt de kamer
persoonlijker en brengt ‘m (meer) tot leven. Is de basiskleur naturel? Ga
dan voor een frisse accentkleur. Is de basiskleur licht? Ga dan voor een
donkere tint. Gebruik de tint voor kleine meubels, verlichting en decoratie.

4. 60-30-10 REGEL GEBRUIKEN



Pinterest is een handig platform. Je kunt op Pinterest heel eenvoudig
zoeken naar kleurencombinaties met basiskleuren, die jou aanspreken. Je
kunt ook meerdere kleurencombinatie opzoeken en het beste of mooiste
ervan houden voor jouw kleurenpalet.

 5. KLEURENPALETTEN MET
JOUW FAVORIETE KLEUREN

De tip voor mensen die niet kunnen kiezen: kies een natuurfoto (geen
interieurfoto) waarvan jij de kleuren mooi vindt. De kleuren van deze foto
kun je dan gebruiken in je kleurenpalet. Het leuke aan deze methode is,
dat dit tot hele verrassende combinaties kan leiden. Kleuren die je
anders niet zo gauw zou combineren, gebruik je dan ineens wel.

6. KLEUREN VAN EEN
NATUURFOTO

Opdracht 4
Maak zoveel mogelijk kleurencombinaties waar jij blij van wordt. Kijk niet meteen praktisch of

denk aan een ander, maar kies zoveel mogelijk kleurencombinaties. Zo heb je veel om uit te

kiezen. Je kunt hierbij de bovenstaande methodes gebruiken. Je kunt zelfs meerdere

werkbladen uitprinten of de achterkant van het werkblad gebruiken, als je meer ruimte nodig

hebt. Trek voor deze stap ook zeker een tijdje uit. 

Welke kleurencombinaties zijn het geworden?
Deel je deze ook op Instagram @thecolorhomechallenge of #thecolorhomechallenge?



kleurenpalet wat je graag zou willen

gebruiken. Als je het lastig vindt om te

kiezen, kies dan meerdere paletten.

Een volgende stap is om te bepalen

waar je welke kleur gaat gebruiken.

Om een beter beeld te krijgen, kun je

dit gaan intekenen op een plattegrond.

Teken in de plattegrond waar komt

welke kleur komt. Nog mooier is het

om dit in 3d te doen.

Stap 5: kleurenpalet compleet maken

ies uit alle kleurencombinaties

die je hebt gemaakt, hetK Als je meerdere paletten hebt gekozen,

dan kun je voor ieder palet een

plattegrond maken.

Opdracht 5a
Ga nu het kleurenpalet kiezen. Kies samen met vrienden, familie en buren welk palet het

mooiste is. Vergeet niet om de andere mensen die in hetzelfde huis wonen te vragen. Alle

kleurencombinaties kun je het beste weergeven op echt papier met echte kleuren.

Nu ga je de kleuren intekenen. Ga met de plattegrond van je huis aan de slag, en teken in

waar welke kleur komt.

Opdracht 5b

Welk kleurenpalet is het geworden? En hoe ziet de ingetekende plattegrond eruit? 
Deel je deze ook op Instagram @thecolorhomechallenge of #thecolorhomechallenge?



WERKBLAD
KLEUREN
KIEZEN

0404

Print het werkblad uit en schrijf er daadwerkelijk op.

Ga naar de bouwmarkt of verfspeciaalzaak voor stalen van

kleuren. Gebruik deze stalen voor jouw kleurenpalet en plak ze op. 

Hang het werkblad op een lichte plaats op en bekijk het een aantal

weken voordat je keuzes maakt.

Laat ook anderen in huis meebeslissen over de kleuren.

Tips bij het werkblad:
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0505

BronnenBronnen

Om dit e-book te kunnen schrijven, is er gebruik gemaakt van

externe informatie. De bronnen die hiervoor zijn raadgepleegd,

worden hieronder genoemd.



Love Colour geschreven door Anna Starmer.

https://www.artsy.net/article/the-art-genome-project-a-brief-history-of-

color-in-art 

https://www.dydell.com/nl/onderzoek-invloed-van-kleur/ 

https://www.omgevingspsycholoog.nl/kleuren-zien/

https://www.sciencefocus.com/science/the-colourful-history-behind-the-

science-of-colour/ 

https://hoezithet.nu/lessen/fysica/lichtstralen/intro/

https://paintingexpert.nl/blogs/nieuws/kleurenpsychologie 

https://rockfoncolours.com/nl/kleur-en-het-brein/ 

vtwonen

BRONNENLIJST

https://www.artsy.net/article/the-art-genome-project-a-brief-history-of-color-in-art
https://www.artsy.net/article/the-art-genome-project-a-brief-history-of-color-in-art
https://www.dydell.com/nl/onderzoek-invloed-van-kleur/
https://www.omgevingspsycholoog.nl/kleuren-zien/
https://www.sciencefocus.com/science/the-colourful-history-behind-the-science-of-colour/
https://paintingexpert.nl/blogs/nieuws/kleurenpsychologie
https://rockfoncolours.com/nl/kleur-en-het-brein/


CHAPTER

Thank You
Dol op schrijven ben ik, naast bezig zijn met het inrichten en het veranderen van

interieurs. Welke kleuren kan ik het beste met elkaar combineren, is en blijft de meest

populaire vraag. Daarom besloot ik dit e-book te schrijven. Om jou / jullie een handje op

weg te helpen met het kiezen van kleuren. Ik heb veel plezier beleefd aan het schrijven

van het boek. Om tot dit e-book te komen, heb ik veel gelezen over kleuren. Ook heb ik

nog meer geleerd over kleuren, maar deed ik ook veel inspiratie op! Ik hoop dat dit plezier

ook terug te lezen is, en dat jij iets hebt gehad aan dit e-book.

 

Bedankt voor het lezen!

Six

100% Woongeluk 100% Woongeluk

https://www.facebook.com/100procentwoongeluk
https://www.instagram.com/100procentwoongeluk


Copyright
Notice©

Om dit e-book te schrijven, is er gebruik gemaakt

van mijn eigen kennis en 15 jaar ervaring op het

gebied van kleuren en interieur. Daarnaast is er

gebruik gemaakt van externe informatie. De bronnen

hiervan vind je terug in de bronnenlijst. De gebruikte

foto's en afbeeldingen zijn afkomstig van

Shutterstock, Depositphotos, Adobe Stock, Unsplash

en Pexels.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van dit e-book

mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden

gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,

opnamen of enige andere manier, zonder

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Gemma


