
Van zacht en sereen tot een beetje mysterieus; 

een neutrale basis van verschillende kleuren grijs

is een fijne leidraad voor elke ruimte in huis. 

Alle ruis blijft buiten, wat overblijft is rust.
STYLING DANIELLE VERHEUL | FOTOGRAFIE SJOERD EICKMANS 

ALLEMANSVRIEND
Grijs is de ideale basiskleur op de wand en 
kozijnen of als gordijn, want álle kleuren  
die je eraan toevoegt komen er mooi op uit. 
Met accentkleuren wit, zwart en bruin laat 
je het subtiel tot leven komen – daarmee 
wordt deze woonkamer er een zonder ruis, 
mét stijl – maar voor fellere uitspattingen 
kiezen kan dus net zo goed. Denk ook 
eens voorbij verf alleen. Zo heeft grijs glas 
dezelfde luchtigheid als transparant glas, 
maar straalt veel meer warmte uit.
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GOED BEGIN 
Zaterdagochtend, half tien. Het servies in rust-
gevende grijstinten alleen al brengt je in een 
ontspannen state of mind. Simpel met een twist, 
door het kleurspel van licht en donker – zacht  
en chic – en de combinatie van ambachtelijk 
keramiek met warm hout.

WEL ZO RUSTIG
Wél de voordelen van een vakkenkast – alle ruimte voor 
boeken en moois om uit te stallen – niet de onrust die ermee 
gepaard gaat. Met een paar liter grijze verf haal je rust in 
huis. Geen en suite deuren in huis? Dan kun je zo’n mooie 
doorkijk creëren door een op maat gemaakte kast in de 
ruimte te zetten, die de twee verschillende woonfuncties van 
elkaar scheidt.
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TIKKELTJE MYSTERIEUS 
Een oase van rust: door grijzen te combineren en 
verder weinig kleur toe te voegen, maak je van 
je slaapkamer een plek waar je optimaal kunt 
ontspannen. En dan blijkt grijs geenszins saai.  
De verschillende tonen geven diepte en juist door 
het toevoegen van wat donkere nuances, krijgt 
het geheel iets spannends. 

EN RELAX… 
Waar wit als basiskleur soms net 
wat clean over kan komen in de 
badkamer, heeft grijs precies dat 
welkome vleugje warmte in zich 
voor een serene, uitnodigende 
badkamer. Wit frist grijs op  
(zeepje hier, crispy handdoek 
daar), hout geeft het warmte. En 
niet alleen in kleine accessoires als 
kruk, zeepbakje en scrubborstel. 
Een ‘grote halen snel thuis’-aanpak 
in de vorm van een ombouw van 
hout doet het ook prachtig bij grijs.
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GRIJZE DRAAD
Alle grijzen verzamelen! Verschillende tinten grijs 
bij elkaar, van parel- tot loodgrijs, levert een mooie 
dieptewerking op en een schouwspel dat intrigerend 
is, maar ook weer niet té aanwezig. Uitgestald op een 
zwart metalen dressoir, mooi in al z’n eenvoud, gaat 
alle aandacht uit naar de verzameling. 

Vloerkleed € 838,- (carpetvista.nl). Bruine leren bank  
€ 5350,-, grijs kussen € 135,-, zwart-wit gevlekt kussen  
€ 192,- (Mobilia). Grijze plaid in wolmix € 196,- (Tine K 
Home). Linnen gordijn kleur Charcoal prijs op aanvraag, 
linnen kussen kleur Almond € 45,- (By Mölle). Poster 
geprint op grijs karton, vanaf € 30,- (Repros). Grijze glazen 
lamp € 226,-, linnen lampenkap € 80,- (Tine K Home). 
Marmeren bijzettafel Heath € 1995,-, donkergrijze 
bijzettafel Terrace met stalen onderstel € 1395,-, vergrijsde 
houten stoel Oiseau € 895,- (Linteloo). Donkergijze houten 
spijlenstoel € 687,- (Carpentier Wonen). Grijze glazen vaas 
uit een set van 3 € 24,95 (Ikea). Grijs vaasje van keramiek  
€ 55,- (Homestede). Schelp € 22,- (Fleurmonde). Houten 
bord € 7,50, lichtgrijze porseleinen kom met soy wax € 24,- 
(Annemieke Boots Ceramics). Overig privébezit.

Donkergrijs bord van keramiek met witte rand € 25,-, 
houten bord € 7,50, donkergrijze mokken van keramiek 
met witte rand, per stuk € 24,-, donkergrijs bord van keramiek 
met witte rand € 35,- (Annemieke Boots Ceramics). 
Lichtgrijs gevlekt bord € 23,52, lichtgrijze kan € 59,51 
(Dassie Artisan). Stoffen servet, set van 3 € 14,-  
(Tine K Home). Glazen koffiepot € 16,- (Six and Sons). 
Grijze houten spijlenstoel € 687,- (Carpentier Wonen). 
Overig privébezit. 

Grijze linnen ochtendjas € 39,99 (H&M Home). Witte 
handdoek € 34,-, donkergrijze handdoek € 34,-, grijze 
badmat € 30,- (Tine K Home). Alpaca bedsokken € 20,95  
(Yumeko). Byredo parfum € 150,-, L’artisan parfum € 125,-, 
Susanne Kaufman after shave balm € 54,- (Skins Cosmetics). 
Glazen opbergbox met deksel € 19,- (Loods 5 Design). 
Overig privébezit.

< Zwarte metalen dressoirkast € 651,- (Pols Potten). 
Glazen hanglamp € 277,- (vtwonen.nl) Gezicht van metaal- 
draad, inclusief verzendkosten € 89,- (schmuckgewand.de). 
Bruine glazen pot met deksel € 15,-, grijze vaas € 41,-, 
bruine vaas met witte bovenkant € 61,- (Loods 5 Design). 
Glazen vaas met grijze en beige waas € 43,50 (Loods 5). 
Kandelaar van keramiek € 19,- (Annemieke Boots Ceramics). 
Le Labo geurkaars in metalen blik € 54,- (Skins Cosmetics). 
Zwarte zeefdruk in houten lijst van Anne Olde Kalter € 225,- 
(Six and Sons). Poster Graphic Grain € 29,-, zwarte 
aluminium lijst € 29,- (Paper Collective). Poster geprint  
op grijs karton, vanaf € 30,- (Repros). Houten kruk € 77,95 
(Raw Materials). Grijze glazen vaas op onderste plank  
€ 19,95 (Loods 5). Overig privébezit.

Ronde eettafel € 1399,- (Homestede). Lichtgrijze 
kuipstoel, per stuk € 249,-, blankhouten stoel € 389,95 
(Loods 5 Design). Zwarte eetkamerstoel van Thonet  
€ 1144,- (Mobilia). Schapenvacht op stoel € 79,- 
(vachtvanvilt.nl). Grijze glazen hanglamp € 126,45 
(vtwonen.nl). Op tafel: zwarte metalen kandelaar, set van 2 
€ 18,90 (By Mölle), grijze kan € 59,51, stapel servies vanaf 
€ 16,07 (Dassie Artisan), donkergrijze mokken van 
keramiek met witte rand, per stuk € 24,-, donkergrijs bord 
van keramiek met witte rand € 35,-, houten bord € 7,50 
(Annemieke Boots Ceramics), glazen koffiepot € 16,-  
(Six and Sons). In kast: lichtgrijze porseleinen kom met 
sojawas € 24,- (Annemieke Boots Ceramics), zwarte vaas  
€ 17,- (Tine K Home), grijs bolvaasje € 55,-, wit bolvaasje  
€ 21,- (Homestede). Overig zie foto linksboven en privébezit.

Linnen laken kleur Charcoal vanaf € 119,-, linnen kussen- 
slopen kleur Charcoal, per stuk vanaf € 30,- (By Mölle). 
Dekbedovertrek kleur Misty grey met bijpassende kussen- 
slopen met houten knoopjes, vanaf € 99,95 (Yumeko). 
Donkergrijs linnen dekbedovertrek kleur Mud, vanaf  
€ 129,95, grijze plaid met lichtgrijze binnenkant en rafels  
€ 99,95, grijs-witte wollen deken € 199,95 (House in Style). 
Donkergrijs kussen € 46,- (Tine K Home). Waterglas € 8,- 
(Tine K Home). Composiet bijzettafel € 329,- (Loods 5 
Design). Zwarte kandelaar € 49,99 (Mobilia). Grijze 
hanglamp met kap € 109,- en fitting € 94,- (vtwonen.nl). 
Handcrème van Le Labo € 29,- (Skins Cosmetics). Witte 
theepot € 54,- (Six and Sons). Jieldé lamp Signal kleur Khakii 
€ 420,- (Van der Linden Elektrotechniek). Linnen ochtendjas 
€ 39,99 (H&M Home). Poster Hydrangea € 79,- eikenhouten 
lijst € 45,- (Paper Collective). Overig privébezit. 
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