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Naarmate mijn 100e blogpost voor Colourwise  
dichterbij kwam, groeide mijn verbazing.  
Is het écht al zover? Zijn het er echt al honderd?
Yep! En het is voorbij gevlogen.  
Inmiddels heb ik over heel veel onderwerpen  
geschreven maar ze hebben één ding gemeen;  
Kleur natuurlijk! 

Omdat ik zo blij ben met de 100e is het een speciale 
uitvoering geworden. Een cadeautje voor jou in de 
vorm van een digitaal magazine: COLOURWISER! 
Je vindt hierin artikelen die allemaal iets met kleur 
te maken hebben. Zo kun je ook nu weer zien hoe 
divers dit onderwerp is. Want bijna alles wat we op 
een dag vastpakken heeft een kleur. We worden er 
door gestuurd, beïnvloed en geraakt. 
Kijk mee en verwonder je en wanneer je enthousiast 
bent over dit magazine ben je vrij om het te delen 
met anderen. Graag zelfs!

In deze uitgave staat bijna alleen maar eigen werk. 
Ik bedank Jan voor al zijn creatieve en kleurrijke 
bijdrages en technische vaardigheden. Zonder hem 
zou dit magazine er niet zijn. Thanks!

Ik zou het leuk vinden als je me laat weten wat je 
van Colourwiser Magazine vindt.
De 100e blogpost is dus een speciale versie, num-
mer 101 is gewoon weer een normale uitvoering die 
je binnenkort op de site van Colourwise kunt vinden. 
Maar tegelijkertijd ga ik nog meer E-zines maken. 
Misschien wel eentje voor jou!

Kleurrijke groet

Coverfoto: Thomas Hawk - Creative Commons 
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IN DIT 
NUMMER>>

COLOFON
Idee, teksten, vormgeving, fotografie, 
stopmotions door Gaby en Jan voor 
Colourwise tenzij anders vermeld.
Kijk voor meer informatie op: 
www.colourwise.nl
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Je ogen scannen in 2 seconden de belangrijkste kenmerken 
van iemand, in 7 seconden heb je een eerste indruk gemaakt 
en na 90 seconden heb je vaak al bepaald of je een relatie 
met deze persoon zou willen hebben. Sommigen doen over 
dat laatste iets langer, maar over het algemeen is het bin-
nen 4 uur wel duidelijk of je er werk van wil maken. 

Wanneer er diep en veel in elkaars ogen gekeken wordt, 
weet je zeker dat de klik is gemaakt. Dan is er kans op ro-
mantische liefde. En dwalen de ogen af naar het lichaam 
dan is er duidelijk seksuele aantrekking. Jouw ogen houden 
je niet voor de gek.

Het zijn trouwens niet alleen geliefden die via de ogen met 
elkaar communiceren. We doen het allemaal met iedereen 
om ons heen. We peilen de blikken van anderen en hopen er 
achter te komen wat die bedoelt.
Zo kun je ook heel bewust en doelgericht de aandacht van 
iemand trekken. En het is dan ook geen verrassing dat je 
dat met je ogen kunt doen. Je maakt gewoon blikvangers 
van je ogen zodat mensen niet anders kunnen doen dan met 
aandacht naar je kijken. 
Wie ooit een kleuradvies heeft gehad weet al dat je je blik 
kunt accentueren en krachtiger kunt maken door je oog-
kleur terug te laten komen in de kleding die je draagt. Op die 
manier maak je een statement. Je wil de ogen van anderen 
op je gevestigd krijgen, jij wil de aandacht.

Maar het kan ook subtieler door een sieraad te kiezen dat 
sterke gelijkenis heeft met jouw ogen. 

Stel jij hebt van die prachtig glanzende hazelnootkleurige 
ogen met vlekjes goud erin. Bekijk je die van dichtbij dan 
denk je toch al snel aan de halfedelsteen tijgeroog.
Door dan een armband van tijgerogen te dragen link je dit 
met je eigen kleuring waardoor het elkaar versterkt. 
Hierdoor gaan jouw eigen ogen stralen en komen nog meer 
tot leven wanneer je pols met de armband in de buurt van je 
gezicht komt.
Het voelt compleet om de kleuren en patronen die zo uniek 
voor jou zijn, terug te vinden in een sieraad. Zo’n armband 
wordt een zeer persoonlijk sieraad en een deel van jouw  
eigen unieke stijl.

Kijk dus eens secuur naar je ogen. Welke kleuren zitten 
erin? Welke lijnen, patroontjes en kleine verschillen? Grote 
kans dat er voor jou ook een steen is die jouw ogen veran-
deren in blikvangers. Als er dan iemand diep in jouw ogen 
kijkt weet die na 2 seconden al dat ze prachtig zijn en na 90 
seconden misschien wel veel meer....

BLIKVANGER TIJGEROOG

Look up, laugh loud, talk big,  
keep the colour in your cheek  
and the FIre in your eye 
William Hazlitt
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TIJDLOOS DESIGN
Bijna niet te geloven dat dit affiche van Max Huber meer dan 
vijftig jaar geleden ontworpen is voor Forma. Het komt uit 
1955 en ziet er nog steeds verbazingwekkend modern uit. 
Het met zorg gekozen kleurenpalet in combinatie met de 
uiterst precies vormgegeven letters zouden makkelijk van-
daag nog gebruikt kunnen worden zonder dat het oubollig 
overkomt. 

De invloeden van Max Huber kun je nog steeds terugvin-
den in het werk van hedendaagse ontwerpers. Zo zie je dat 
de vormgevers bij Ogilvy zich duidelijk door Huber hebben 
laten inspireren bij hun ontwerp voor de IBM Think Exibit 
poster uit 2012. Ook de designers van het grafisch vakblad 
EYE hebben voor een van hun covers uit 2012 goed om zich 
heen gekeken waardoor het eindresultaat zo van de hand 
van Huber zelf had kunnen zijn. Verder zie je zijn geest terug 
in het werk van veel jonge ontwerpers, zoals de zwitserse 
kunstenaar Felix Pfäffli.

Herkenbaar in al deze voorbeelden is dezelfde dynamische 
vormgeving met de forse typografie en de sterke kleuren. 
Net als bij Huber worden transparante letters gebruikt 
waardoor de grote ronde vormen niet te zwaar overkomen. 
Felix Pfäffli heeft echter een minder precies stramien, hij 
gaat door waar Huber ophoudt. Het beeld wordt er me-
teen onrustiger maar ook wel weer speelser door. Bij het 
ontwerp van Max Huber is er bijna sprake van de drie oud-
erwetse R’s van Rust, Reinheid en Regelmaat. Door die rust 
is het wel meteen plezierig om naar te kijken; de compositie 
is in evenwicht en het ontwerp klopt daardoor. 

De mosterdgele kleur die Huber koos voor zijn affiche heeft 
niet meer de signaalfunctie die feller geel wel heeft, maar is 
nu rustiger van aard geworden. Het oogt hierdoor warmer. 
Door mosterd samen met transparant wit te gebruiken blijft 
het helder. Met de zwarte letter van het woord Forma is er 
een krachtig accent bij gekomen. Zonder dit zou het geheel 
te slap en te ijl aandoen. 
Tegenwoordig zie je de mix van mosterd, antraciet, lichtgrijs 
en wit ook regelmatig terugkomen. Het wordt  toegepast in 
interieurs, stofprints en zelfs voor kleding. Het is voor ons 
zeker geen vreemde combinatie die geforceerd aandoet, 
maar een modern en tijdloos kleurenpalet.

Vorm en kleur versterken elkaar perfect in dit ontwerp van Max 
Huber en misschien is het daarom wel een tijdloos design.

GRAPHIC DESIGNER  
MAX HUBER  

1919-1992

Cover boek Max Huber.
Uitgeverij Phaidon 2011

Eye Magazine cover 2012

IBM THINK Exhibit poster 
Ogilvy 2012

Felix Pfäffli Luzern

KLIK HIER



8 9

PETERSELIE-LOLLO BIONDA-SALIE
RUCOLA-TUINKERS-BIESLOOK-MUNT
BEKIJK VOOR MEER INFORMATIE DE INFOGRAPHIC VIA DE LINK OP DE VOLGENDE PAGINA!

heb je alle zaadjes van de supermarkt 
actie gezaaid maar Woon je in een huis 
zonder tuin? Waar laat je dan al die kleine 
groene plantjes? Er zit maar één ding op... 
maak je moestuin binnen!

Om ruimte te besparen maak je er gewoon een verticale tuin van. Recycle bijvoorbeeld een 
oud ladenkastje, dan ben je meteen duurzaam bezig. Dubbel groen dus! Voor je een aantal  
laadjes van je vintage-kastje vult met aarde, moet je wel even onderzoeken welk eetbaar 
groen er binnen gekweekt kan worden. De beste zeven keuzes voor je binnentuin zijn:

Let wel op dat je de lades maar een klein stukje openzet. Op die manier worden ze niet top-
zwaar en vallen ze er niet uit, maar krijgen de planten in de rijen daaronder wel voldoende 
zonlicht. Dat is het! Simpel toch?

GROEN!

VE
RT

IC
AA

L
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Jaren geleden ben ik een half jaar in India geweest en waar ik nog altijd spijt van heb is dat ik nooit de viering van Holi heb 
meegemaakt. Wat had ik graag temidden van al die feestende mensen gestaan om me te laten bestrooien met gekleurd 
poeder. Gelukkig ontstaan er nu in de VS en Europa vele varianten op dit van oorsprong religieuze Hindoe feest, zoals het 
Festival of Colours, Holi One en The Color Run. Met religie heeft het inmiddels niet meer zo veel te maken maar de kleuren 
zijn wel gebleven. Dus als het me niet meer lukt om naar India te gaan is dit misschien een aardig alternatief!

Fotografie:  Thomas Hawk - Creative Commons 
Narender9 - Wikimedia Commons
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Klik hier  
voor de  

infographic!

HOLY FESTIVAL
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JURKJE-15 EURO*sandaaltjes fred de la bretonniere-30 euro*mandtas-5 euro - dit alles uit de vintagewinkel*Flesjes frisdrank natuurfrisk-1,95 euro* clipper lemon & ginger thee-2,39 euro*bord-Flying tiger-4 euro*

EET GROEN

Maar ze doen nog meer; groene groen-
ten zijn sfeerbepalers en stemming-
makers! 
Door er alleen al naar te kijken ont-
spannen jouw spieren, zenuwen en ge-
dachten. Groen helpt de bloeddruk te 
verlagen en je adem te verdiepen. Daar 
kan deze kleur dus allemaal voor zor-
gen. Groen heeft de bijzondere eigen-
schap dat het je tegelijkertijd energie 
kan geven en je tot rust kan brengen. 
Het is dus een echte feelgood kleur. En 
dan heb je nog geen hap gegeten.

Groen is daarom een uitstekende keuze  
voor wanneer je een zakenlunch of  
familiediner moet organiseren. Hele- 
maal wanneer je een geïrriteerde of  
onrustige sfeer verwacht. 
Je zet dan eigenlijk een onopvallend  
kalmeringsmiddel in. Serveer je bij- 
voorbeeld een verse erwtensoep met 
daarbij een broodje gezond dan zal 
de lucht zeer waarschijnlijk opklaren, 
want iedereen ontspant. En dat groen 
smaakt ook nog eens lekker. Wat dan 
weer sfeer bevorderend werkt. (Kijk 
voor het recept op pagina 14)

    

Het is niet aan te raden om ook nog 
eens groene borden te gebruiken. 
Alles groen stylen is dan teveel van  
het goede. Je hebt kans dat het po-
sitieve effect van de kleur verdwijnt 
en plaats maakt voor verveling. Het 
wordt een beetje saai zo zonder span-
nend accent van bijvoorbeeld een  
contrasterend cherrytomaatje. Of je 
gebruikt rode servetten, zeker rond de 
kerstdagen. Zo wordt het wel een heel 
lekkere kleurcombinatie.

Eet smakelijk!

VELDSLA

BASILICUM

KOMKOMMER

SPRUITJES

CHINESE KOOL

RUCOLA

SPINAZIE    

GROENE ASPERGE

ROMANESCO

IJSBERGSLA

COURGETTE
GROENE PAPRIKA

SPERZIEBONEN
LOLLO BIONDA

BLEEKSEKDERIJ

BROCCOLI

PREI

SAVOOIE KOOL

WITTE KOOL

AVOCADO
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Natuurlijk weet je dat groenten gezond zijn en vol vitamines en 
bouwstoffen zitten. dat spinazie ruime hoeveelheid ijzer bevat die 
je rode bloedcellen gezond houden en dat broccoli vol vitamine c 
zit. en niet te vergeten dat een avocado door de vitamine B3 je 
huid helpt mooi te blijven. daarom eet je ze toch?



Verse erwtensoep

Groen broodje gezond

VERSE ERWTENSOEP EN
GROEN BROODJE GEZOND

Bereiden
-  Fruit ui en knoflook in boter of olie en laat zacht worden. 
-  Doe dan de fijngesneden bleekselderij en preiringetjes 

erbij en laat dit ook zacht worden 
-  Voeg bouillon toe en wanneer dit kookt kunnen de erwtjes 

erbij. Ze hoeven maar 3 minuten verwarmd te worden. 
- Nu kunnen de verse peterselie en munt erbij.
-  Pureer de soep in de blender of met een staafmixer.  

Giet de soep daarna door een zeef terug in de pan en druk 
de massa met de achterkant van een soeplepel door de 
gaatjes van de zeef zodat de vliesjes achterblijven en alle 
puree in de soep terecht komt. 

-  Verwarm de soep nog even door, maar laat het niet meer 
koken, anders verdwijnt de frisse kleur.

-  Garneer eventueel met een lepeltje crème fraîche,  
bieslook en verse erwtenscheuten.

Voor 4 personen - bereidingstijd 20 minuten

- klontje boter of olie
- 1 gesnipperde ui
- 2 fijngesneden knoflooktenen
- 1 stengel bleekselderij
- 1 prei, alleen het witte deel
- 500 ml groenten bouillon
- 1 pak = 450 gram diepvries erwten
- half bosje peterselie
- 2 takjes munt 

garnering: 
- verse erwtenscheuten
- bieslook
- crème fraîche

Bereidingstijd 10 minuten

- broodje
- avocado guacamole
- waterkers
- plakjes komkommer
- plakjes mozzarella
- pistou van waterkers, knoflook, olijfolie en Parmezaan  

Bereiden
-  Maak de pistou door een half zakje waterkers, teentje 

knoflook, flinke scheut olijfolie en wat parmezaan in de 
blender te pureren. Proef of er nog wat zout en peper 
door moet.

-  Prak de avocado met de vork en breng het op smaak  
met een klein teentje uitgeperste knoflook, citroensap, 
olijfolie, peper en zout

-  Halveer een bruin broodje en smeer er ruim de avocado 
guacamole op

-  Leg hier achtereenvolgens rucola, dunne plakjes  
komkommer, mozzarella en cherrytomaten op 

- Giet tenslotte een dun straaltje pistou over het geheel
- Garneer eventueel met blaadjes waterkers.

een zomers recept

1514
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Kleur spreekt een taal, een dwingende taal zelfs die lastig te negeren is. En jij blijkt die taal  

beter te verstaan dan je denkt. Of je het nu wilt of niet, kleur schreeuwt je toe vanaf het schap.

Bronnen: Ralf van der Lans | marketingonline.nl | marketingtribune.nl 

Sta je ook weleens in de supermarkt voor het schap een 
product te zoeken? Je zal uiteindelijk het gezochte artikel 
wel vinden, maar wat je niet beseft is dat er zich daarbij on-
bewust allerlei processen hebben afgespeeld. Zo blijkt uit 
onderzoek dat consumenten tijdens een zoektaak heel snel 
tussen twee fases wisselen. In de eerste fase scant de con-
sument de producten op simpele kenmerken, zoals vorm en 
bovenal kleur, totdat ze de productgroep gevonden hebben 
die ze zochten. Daarna schakelen ze meteen over op een 
langzamer, maar ook nauwkeuriger fase, waarbij ze vooral 
op de logo’s en de teksten letten. Het onderzoek laat zien 
hoe jij als consument vliegensvlugge routines hebt ontwik-
keld. Door te schakelen tussen de snelle (grove) staat en de 
trage (nauwkeurige) staat, heb je een optimale manier van 
zoeken gevonden.

Het onderzoek laat verder zien dat je je gedurende de eerste 
snelle fase slechts op één kleur kan richten. Fabrikanten 
kunnen zich dus met hun verpakking het beste op één kleur 
focussen wanneer ze meteen in het vak gevonden willen 
worden. Daar komt nog eens bij dat het belangrijk is dat die 
kleur onderscheidend is. Een rode verpakking tussen alle 
andere koffieverpakkingen met rode accenten valt niet di-
rect op. 
Maar daarmee ontstaat meteen een nieuw probleem want 
het is juist die rode kleur die bepaald dat jij de koffieverpak-
king herkent en weet te vinden. Ga je als producent dus voor 
de herkenbare kleur of kies je juist een opvallende? 
Resultaten van concurrentieanalyses tonen het risico aan 
voor producten die afwijken van standaardkleuren binnen 
een categorie. Wanneer mensen bijvoorbeeld naar paprika- 
chips zoeken, richten ze zich vanzelf op de kleur blauw en 
worden andere verpakkingskleuren overgeslagen. Er zijn 
meer voorbeelden van zulke kleurcodes; zo staat blauw 
ook voor melk en rood voor pure chocolade, lichtblauw voor 

halfvol en bij groen denk je meteen aan gezond. Tandpasta 
wil je niet in een bruine verpakking en bij een geel pak vla 
verwacht je vanille en geen chocola. Hier zie je dat de keuze 
voor een kleur bij het product moet passen. Veel producen-
ten zullen dus op safe spelen en kiezen voor een door de 
consument herkenbare kleur. Ze houden zich dus aan de 
ongeschreven regels.

Leuker wordt het wanneer producenten zich durven te onder- 
scheiden. Mooi voorbeeld is de eigenwijze chocolademaker 
Tony’s Chocolonely. Bij hen zit de melkchocoladereep in een 
rode verpakking en de pure juist in een blauwe. Ook in het 
chipsvak ligt een uitzondering op de regel. Pringles wijkt 
niet alleen enorm af door de kokervorm van hun verpak-
king maar de paprikachips zit ook nog eens in een oranje 
bus terwijl de blauwe variant Salt & Vinnegar bevat. Het is 
dus logisch dat consumenten die op zoek zijn naar papri-
kachips de verpakkingen van Pringles nauwelijks waar-
nemen. Maar doordat Pringles veel heeft geinvesteerd  
in marketing en reclame, zullen de fans hun favoriete ver-
pakking in één oogopslag weten te vinden. Daarnaast zullen 
‘nieuwe’ consumenten, die het product per ongeluk in het 
schap zien staan, zich de verpakking van Pringles door de 
afwijkende vorm makkelijker herinneren en een volgende 
keer sneller herkennen.
Er zijn inmiddels meer bedrijven die kiezen voor een afwij-
kende kleur. We zagen al dat McDonalds van z’n vertrouwde 
kleurschema is afgestapt en zich een milieu-vriendelijker 
groen heeft aangemeten. Daarnaast zien we momenteel in 
de supermarkt ook de merken Coca-Cola én Pepsi ineens 
in groene flessen. Groen doet het goed bij de consument 
want het voelt gezonder en verantwoorder (weer de taal van 
kleur). We kiezen daar met z’n allen massaal voor maar dat 
we ons daarmee enigzins voor de gek houden is weer een 
andere discussie. 

DE TAAL VAN KLEUR 
IN DE SUPERMARKT
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Wat is je eerste kleurherinnering?
Als heel klein kind vanuit mijn bedje 
herrinner ik me zacht wapperende, 
romige vitragegordijnen waar warm 
zonlicht doorheen viel.

Wat is je favoriete kleur?
Oranje, in alle nuances. 
Dat is gewoon een gevoelskwestie en 
kan niet beredeneerd worden.

Is dat altijd zo geweest? 
Vanaf dat ik zelf mocht kiezen, ja! 
Voor die tijd koos mijn moeder  
andere kleuren voor me waar ik me 
niet senang in voelde, zoals blauw  
en grijstinten.

Wat is de rol van kleur in je leven?
Kleur heeft voor mij met de volheid 
van het leven te maken, zeg maar de 
overdaad, de rijkdom.  
Kleur geeft voor mij de extra lach aan 
het alledaagse, aan het gewone.

Wat is de rol van kleur in je werk?
Ik zoek naar eigenheid en druk die 
ook uit in mijn kleurgebruik. Ik kies  

al naar gelang mijn stemming is.  
Mij ontroert het felle kleurgebruik 
in India. Maar net zo goed alle fijne 
kleurtinten in de natuur. De subtiele 
nuanceverschillen van zand, schelpen, 
lucht en water. Van vergrijsd of ge-
teerd hout, van echt touw, gebleekte 
bladderende verf en van oude 
brokkelende muren met korstmosjes. 
Ik kan eindeloos doorgaan. 
Ook als het met gebouwen te maken 
heeft kies ik voor de kleurtonen van 

verweerd, vergaan, gebleekt en vergrijsd. 
Zeg maar voor de antieke kleuren.  
Maar bij kleding, cultureel gezien, 
ligt dit weer anders. Die mag warm 
van kleur, fel en folkloristisch zijn. 
Alhoewel: hoe prachtig is vergeelde, 
oude kant!
Kortom: mijn enige selectiecriterium 
voor kleurcombinaties is eigenlijk dat 
het goed aanvoelt. Sommige kleuren 
‘huilen’ in elkaars nabijheid, die dwing 
ik niet tot samenwerking!

is beeldend kunstenaar en  

maakt werk in verschillende  

stijlen en met verschillende  

materialen. Ze woont in  

Huissen en heeft haar atelier  

in de Transformatie in Arnhem 

KLEUR IN HET LEVEN VAN 
DE KUNSTENAAR

sommige kleuren ‘huilen’ in elkaars nabijheid, 
die dwing ik niet tot samenwerking! 
 Elisabeth Peters
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Expositie
Van 23 mei tot en met 6 juni exposeert  
Elisabeth Peters via Upgraders in Art  
aan de nieuwstad 95-97 in Arnhem.
De toegang is gratis.

Waar haal je je 
kleurinspiratie vandaan? 
Ik zal altijd proberen de juiste 
kleur uit mezelf te halen al  
naar gelang mijn stemming is. 
Naar voorbeelden kijken doe ik 
dus niet zo snel. Het zou natuurlijk 
wel kunnen zijn dat ik van alles door 
de jaren heen heb opgeslagen en dat  
ik onbewust put uit allerlei bronnen. 
Maar als ik schilder zoek ik er niet 
bewust naar in mijn geheugen!  
Het komt vanzelf ergens vandaan.  
Mijn eigen gevoelswaarde op een bepaald 
moment is in wezen het enige criterium. 
Zo koop ik bijvoorbeeld zelden kant en klaar 
gemengde kleuren. Alleen de primaire, en die 
meng ik vervolgens zelf. Ik blijf daarmee bezig tot 
ik de kleur gekregen heb die op dat moment goed 
voelt bij wat ik maak en uit wil drukken.
Ik kan buiten het schilderen om emotioneel worden 
van zowel warme felle kleuren als ook van vergrijsde, 
bleke, antieke tinten. Ik ben hier echter niet specifiek 
mee bezig als ik voor mezelf kleuren meng.

...eigentlich bin ich ganz anders,    
  ich komme nur so selten dazu...

ik zal altijd proberen de
juiste kleur uit mezelf
te halen, al naar gelang
mijn stemming
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Iedereen kent New York van TV of uit de tijdschriften. Er is  
zelfs een grote kans dat je er al een keer geweest bent. 
Waarschijnlijk was de eerste keer dat je er rondliep een 
overweldigende ervaring. Zoals de stad op je af komt, je 
overmeestert. Hoe je wordt meegezogen vanaf de eerste 
stap die je er zet. Een stad met een zo grote multiculturele 
diversiteit dat je er kan zijn wie je bent zonder op te vallen. 
Je gaat direct op in de menigte en je wordt één met alles om 
je heen. Een geweldige mogelijkheid om de stad onopval-
lend en vrijuit met andere ogen te bekijken. 
Natuurlijk, de kleurexplosie op Times Square is indrukwek- 
kend en je kijkt je ogen uit in elke uitbundig ingerichte shop  
die je binnengaat. Maar je kunt er ook andere details ont-
dekken zoals muurschilderingen of de vele tinten van de 
bakstenen gebouwen. Zie hoe kleuren spiegelen in glazen  
gevels en een nieuwe wereld creëren. Of de eindeloze stroom  
aan gele taxi’s, de kleurrijke verkeersborden en met wat 
mazzel, de grafische pracht van technische aanwijzingen op 
het asfalt.     

Bij New York denk je meteen aan  

wolkenkrabbers, overvolle trottoirs en  

een grote verscheidenheid aan mensen.

Maar New York heeft ook een eigen kleurenpalet. 

Kleur hoort bij deze stad, het geeft het z’n  

eigen sfeer en z’n unieke karakter. 

het kleurenpalet van new york

CITY COLOURS
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Wanneer je een hele dag door de stad hebt gedwaald en het 
straatleven van Manhattan zich in je porieën heeft gevreten, 
stap je vermoeid Central Park binnen. Of nog mooier, bezoek 
je de door de nederlandse tuinarchitect Piet Oudolf aangeleg-
de HighLine in de wijk Chelsea. Een langgerekt park op een 
verhoogde spoorweglijn die niet meer in gebruik is.
Als vanzelf voel je je rustiger worden en daalt je bloeddruk. 
Nu pas valt het je op dat je gedurende de dag één kleur hebt 
gemist; groen! Maar kijk om je heen... je ziet het hier in heel 
veel natuurlijke tinten. Het zou me niets verbazen wanneer je 
het nu als nóg groener ervaart dan anders! 

groener
groen
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Colourful food in NYC  
Van Campbell’s soepblikjes in de  
supermarkt, Wichcraft broodjes in 
downtown Manhattan tot (natuurlijk) 
het oude, vertrouwde rood en geel  
van McDonalds. Ook hier heeft de stad 
z’n unieke kleurenpalet

Times Square  
Hier zou je zo een kleurplaat 
van kunnen maken.



Ben je na het lezen van dit magazine ook zo gefascineerd 
geraakt door kleur en de rol die kleur speelt in de wereld 
om je heen, kijk dan voor meer informatie en andere we-
tenswaardigheden op colourwise.nl
 
Daar lees je ook meer over de diensten die wij verlenen, 
zoals kleur- en stijladvies voor jouw persoonlijke of za-
kelijke garderobe, het ontwerpen van logo’s, huisstijlen, 
drukwerk en websites met natuurlijk de kracht van kleur 
als uitgangspunt en het ontwikkelen en samenstellen van  
een magazine zoals dit, over een speciaal thema, persoon  
of ter ondersteuning van bijzondere gelegenheden.

Al onze producten zijn vanzelfsprekend kleurrijk en altijd 
persoonlijk en uniek.

Colourwise Kleuradvies
Van Oldenbarneveldtstraat 90
6827 AN  Arnhem
06 33898103
www.colourwise.nl

BROUGHT TO YOU BY

DISCLAIMER
In dit magazine staat bijna allemaal eigen werk. De foto’s, film, infographics en 
tekst kun je vrijuit delen onder  -licentie en vermelding van de bron. In dit 
geval Colourwiser Magazine door Colourwise.nl Stuur een link naar waar je het 
hebt geplaatst.
Waar gebruik gemaakt is van het werk van anderen is het beeld 
- zo zorgvuldig en respectvol mogelijk gebruikt
- de bron er zo volledig mogelijk bij vermeld
Wanneer je als rechthebbende van dat materiaal het niet eens bent met de plaat-
sing verzoek ik je contact op te nemen. De beelden worden dan alsnog verwijderd.


