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MOOI IN
DE VERF
Nee, u hoeft echt niet te verhuizen als u bent uitgekeken op uw interieur; met de juiste tinten op de muur creëert u een zalig nieuwe woonsensatie. Een kijkje bij mensen die het kunnen weten.
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Ze hebben de verf letterlijk in huis, want An en haar man Dimitri wonen

boven hun zaak, waar ze historische verfcollecties verkopen. En natuurlijk
experimenteerden ze uitgebreid met kleur in hun meesterwoning.
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Toen Dimitri nog student was aan de Antwerpse Academie, ving
hij toevallig een glimp op van de gang van een prachtige meesterwoning in de stad. Hij zag twee majestueuze zuilen en was
meteen geïntrigeerd. Jaren later kreeg hij de kans om het pand te
kopen, maar het was wél in een erbarmelijke staat. De gevel was
in de sixties betegeld en het gebouw was de laatste jaren alleen
nog gebruikt als opslagplaats. Het deerde hem niet: Dimitri was
intussen afgestudeerd als specialist in restauratietechnieken en
dit was een perfecte uitdaging voor hem. Beetje bij beetje gaf het
huis zijn charmes prijs. Het gebouw dateerde van 1815, maar in
de kelder ontdekte Dimitri nog meerpalen, dus de funderingen
waren zeker ouder. In het Antwerpse stadsarchief vond hij een
foto van hoe de gevel er ooit had uitgezien en hij begon die in
zijn oude glorie te herstellen. En de renovatie binnen deed hij
kamer per kamer, samen met An.
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Nu heeft het huis weer de grandeur van de tijd waarin de diligences er nog binnen en buiten reden. Beneden is er een grote hal,
een kantoor en de winkel, boven wonen An en Dimitri, met zicht
op de kathedraal. De inrichting is een mix van erfstukken, antiek en vondsten van rommelmarkten of uit de Antwerpse Kloos-
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terstraat. Maar het is het kleurenpalet dat de show steelt. Warm
en gezellig in de woonruimtes, op sommige plaatsen met een
goedgekozen dramatische touch, zoals de zwartgeverfde trappenhal. Als expert in verf zit An vol tips. “De hal verfden we felrood en zwart, een beetje gedurfd, maar ik vind dat je in die
ruimte moet durven te experimenteren. Het is het eerste wat
mensen zien als ze bij je binnenstappen, maar het is ook een
plek waar je niet lang moet blijven. Hier kun je dus echt je zin
doen, met kleur.” In de leefruimtes overheersen warme tinten,
de slaapkamer werd zacht off-white gehouden. Rood, de lievelingskleur van An, duikt overal op als accent: op deuren, maar
ook aan de binnenkant van haar pottenlades in de keuken. “We
hadden de eetkamer eerst rood geverfd, maar dat hebben we er
na een paar maanden weer afgehaald, dat was te fel. Ons huis is
een work in progress”, lacht An. Op dit moment zijn de grootste
werken achter de rug. “Het volgende project is de woonkamer,
die is alweer aan vernieuwing toe, vind ik.”
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Verf wordt meer en meer beschouwd als een trendaccessoire om een ruimte of meubelstuk een fris tintje
te geven. Wij selecteerden de nieuwste paletten
en vroegen drie experts naar hun tips.
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Katrien Desmet is projectcoördinator Kleur bij Boss Paints.
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“Dat gebeurt met een team van
interne kleurexperts. In een brainstorm verzamelen we de inspiratie die we opdeden op de beurzen,
we leggen onze keuzes voor aan de technische mensen om te zien of de kleuren wel technisch mogelijk zijn en bepalen zo een palet. In feite zijn bijna
alle trends af te leiden uit de mode, die bepaalt wat
er in de interieursector gebeurt.”
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“DNA haalt haar inspiratie uit wetenschap, het
menselijk lichaam en de natuur, een ‘cleane’ en
tegelijk natuurlijke trend. Unseason
slaat op een nieuwe vraag naar neutraliteit. Het is trendy om tijdloos te 1"-&5
zijn en daarom zitten hier veel grijzen, off whites en pastels in.”
NXXid\\df\ka\fggXjj\e6

“Accentmuren zijn populair vandaag,
maar je moet opletten dat je een muur
kiest zonder ramen of deuren.”
?f\ZfdY`e\\ia\[\bc\li\e6

“Zoals je zelf wilt, maar je kunt heel
mooie effecten krijgen als je ton sur
ton werkt, bijvoorbeeld voor muren
en deuren, maar voor elke oppervlakte een andere glansgraad kiest.”
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Kleurexperte Fabienne Bruyninckx heeft haar eigen grafisch
bureau dat gespecialiseerd is in
zowel het ontwerpen van kleuren als het marketen
ervan. Zij bedacht samen met Histor het concept
voor Historone.
NXk`j\iXe[\ijXXe[\q\Zfcc\Zk`\`e
m\i^\c`ab`e^d\k[\Xe[\i\6

“De kwaliteit is bijna professioneel en de glansgraden (mat of glanzend) zijn uitgesprokener. We zitten met deze verf in het segment van Farrow & Ball
of Flamant.”
NXk[f\a\\id\\6

“De collectie is zo opgebouwd dat je kunt spelen
met de onderling combineerbare kleuren. Het gaat
om 56 kleuren in acht kleurfamilies, ‘the yellow
ones’, ‘the turquoise ones’... Stel dat je in een huis
woont met mooie architecturale details zoals oude
deuren of kroonlijsten, dan kun je bijvoorbeeld
contrasterende kleuren gebruiken om die te benadrukken. Bij een eerder sobere of onopvallende
deur kies je best voor ton sur ton.”
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“In feite kun je niet veel misdoen met donkere kleuren. Velen kiezen voor een wit plafond in een kleine
ruimte, maar waarom dat plafond niet eens donker
verven? Zo benadruk je de intimiteit. Ook wordt
vaak de fout gemaakt om een middelste kamer wit
te verven in de hoop dat die er dan wat minder donker zou uitzien. Vaak met een eerder vaal effect.
Beter kiezen voor een donkere kleur en een goed
verlichtingselement, voor een gezelli1"-&5
ge sfeer.”
Kfkjcfk#_f\Y\cXe^i`ab`jbc\li
mffiaflg\ijffec`ab6

“Voor mij is kleur ook een communicatiemiddel, de kleuren in je interieur
vertellen iets over jezelf.”
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Styliste Linda Van Waesberge
ontdekte al lang de fun van
kleur. Ze leerde de collectie Ambiance Mix kennen
door haar werk voor Modo Bruxellae, waarbij Levis
fungeerde als sponsor, maar ze werkt er thuis ook
graag mee.
NXk_\Ya`ad\km\i]6

“Ik ben al heel mijn leven voorstander van het opbeurende effect van verf. Voor mij is verven zoiets
als nieuwe kleren kopen, het geeft je een fris en
nieuw gevoel. Tijdens de kerstvakantie viel door onvoorziene omstandigheden een reis in het water. In
plaats daarvan heb ik dan maar mijn woonkamer
opnieuw geschilderd, in het felblauw (Belle Jour,
een kleur uit de collectie van Veronique Branquinho voor
Levis, red.) en ik word er elke dag goedgezind van.”
@jYcXlne`\knXkbf\cmffi\\ec\\]il`dk\6

“Nee, ik heb in een moeite ook mijn gordijnen aangepast, die zijn nu helwit. Ik vind de combinatie
erg aangenaam.”
M`e[a\_\ke`\km\\c^\[f\fdk\_\im\im\e6

“Nee, want met de nieuwe soorten verf die er vandaag op de markt zijn, moet je er zelfs je ramen en
deuren niet meer dagenlang voor openzetten. Ik
verf echt als ik er zin in heb.”
NXk`j\iff`kd`jclbkY`a_\km\im\e6

“Ooit heb ik een houten kast geverfd met muurverf,
uit ongeduldigheid. Het gaat wel, maar het bladdert na een tijdje af.”
N\cb\e`\ln\bc\li\em`e[a`ac\lb6

“Het blauw ‘Surf’, het felle paars ‘Supernova’ en
het roze ‘Astro’. Het blauw zou ik voor een woning
gebruiken en het paars en roze voor een kastje of
een stoel.”
Kfkjcfk#n\cb\bc\lin\ibkmfc^\ej
aflffb^f\[`e\\e`ek\i`\li6

“Jadegroen, uit nostalgie. Het was de kleur
van de gangen van mijn school. Jarenlang
vond ik het net daardoor afschuwelijk,
maar nu is het puur jeugdsentiment.”
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