


Dans mee op het ritme van de kleurentrends


Bouwstijlen evolueren. Modellen op Milanese catwalks 

zijn decennium na decennium getooid in een totaal 

verschillende stijl. En waar je vroeger voor een 

habbekrats de wereld rondreisde, zorgt een virus ervoor 

dat we onze lokale parels herontdekken. Kortom, alles 

verandert voortdurend.


Trends dansen mee op het ritme van de maatschappij. 

Dat geldt evengoed voor kleurentrends. Ze deemsteren 

weg, om vervolgens herop te leven. Ben je benieuwd 

naar de meest recente tendensen? In deze whitepaper 

onthult trend- en colorwatcher Hilde Francq de 

kleurentrends van de nabije toekomst.


KLEUREN MET KARAKTER  
VOOR GEBOUWEN MET PERSOONLIJKHEID 
 

Bovendien vertaalt ze die maatschappelijke ‘mood’ naar 

een praktisch houvast voor architecten, ontwerpers 

en bouwlustigen: tastbare voorbeelden inzake kleur, 

materiaal en textuur monden uit in actuele cases, waar 

vormen en kleuren subtiel samensmelten. 


Op die manier helpen we jou de tijdsgeest te capteren in 

een tijdloos ontwerp. We wensen je alvast veel lees- en 

kijkplezier: laat je inspireren! 
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Al voordat COVID-19 toesloeg, was angst een zeer dominante emotie, vooral bij Generatie Z. 
Een groot deel van de samenleving kijkt die angstgevoelens recht in de ogen en ontwikkelt zo 
een fascinatie voor alles wat donker en somber is. In de binnenhuisarchitectuur vertaalt die 
trend zich in een donkere, ingetogen stemming. Religieus bijna. De kleuren zijn heel diep en 
donker, met een focus op tinten die ook in de natuur voorkomen (zoals steenkoolzwart, diep 
aardebruin en mosachtig groen). In eerste instantie ziet het ALCOVE interieur er gothic uit, een 
beetje bevreemdend. Maar de trend heeft zeker ook een gezellig element, een grotachtig 
gevoel van gezelligheid. 



MATERIALS 
PATTERNS 
TEXTURES



DARK 


ARCHITECTURAL 


GOTH 


CAVERNOUS 


COSY

The Alcove Keywords



De texturen en materialen van ALCOVE lenen zich perfect tot het domein van gevelstenen. 
Steen is immers een dominant materiaal binnen deze trend, omdat de authentieke, ruwe 
textuur zich vlot laat vertalen naar de ietwat duistere kant van ALCOVE. In de 
binnenhuisarchitectuur zien we heel wat verwijzingen naar ALCOVE in de vorm van 
onbehouwen, ruw afgewerkte steenoppervlakken. 



CARVED & HEWN



ROUGH CUTS



COLORS



Vier nieuwe gevelstenen van Nelissen Steenfabrieken sluiten naadloos aan bij het diepe, 
aardse karakter van ALCOVE.  

• DIONE is de lichtste in dit trendthema en baseert zich op het meest serene en rustige 
kleurenpalet van ALCOVE, met groene ondertoon. 

• FALO daarentegen is heel wat feller en draagt het typische baksteenrood in zich, voor wat 
meer drama. 

• DRAGO en TORBA tenslotte, sluiten aan bij het meest donkere, avant-gardistische 
kleurenpalet. Dat wordt ook commercieel zeer belangrijk, nu meer en meer mensen de kleur 
zwart herontdekken in hun interieur. 



Hammered 
Ook hier vertrek je van een rode basiskleur. Maar in 
vergelijking met de Kratos krijg je na het 
verouderingsprocédé extremere kleurvariaties tussen 
roodbruin en beige, afgewisseld met bruine en witte 
nuanceringen.


DIONE
hemels rood
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COLOR COMBINATION 
clear

SAFE GREEN

EARTH DUST

AIRY GREY

DENSE MOSS



Passion 
De rode basiskleur komt hier uitgesproken naar voren. 
Dankzij de gekleurde sintering variëren de schakeringen 
van oranjerood tot donkerrood. Daardoor krijg je een vurig 
resultaat, met lichte nuanceringen.


FALO
vreugde in een baksteen



COLOR COMBINATION 
style

BLANKET BROWN

EARTH CRUST

DEEP WINE

PROTECTIVE TAN



Obscuro 
De gekleurde sintering geeft een verrassende 
kleurschakering aan de grijsbruine basiskleur.

De subtiele varianties tussen de stenen gaan van 

grijs tot donkergrijs. Dat geeft een subtiel en evenwichtig 
eindresultaat.


DRAGO & TORBA
natuurlijk mooi



COLOR COMBINATION 
avant-garde

KLEURNAAM

KLEURNAAM

KLEURNAAM

KLEURNAAM

KLEURNAAM

CAVERNOUS BLACK

DEEP WINE

GROTTO ANTRACITE

SYMBOLIC TAUPE

BLANKET BROWN
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Nu veel mensen op verschillende manieren teruggaan naar de 'basis' is het geen verrassing dat 
een groeiende groep mensen een fascinatie voor de maan ontwikkelt. De maan heeft invloed op 
het natuurlijke ritme op aarde, een invloed die herontdekt wordt door mensen die de behoefte 
voelen om dichter bij de natuur te komen. De maan is uiteraard al eeuwenlang een symbool van 
het mystieke en van de intuïtie. Het is dan ook geen verrassing dat veel creatievelingen de maan 
in deze tijd uitermate fascinerend vinden. 

Met een nieuwe, grootscheepse maanmissie op de planning voor 2024 verwachten wij dat 
meer en meer mensen zich gaan verdiepen in het mysterie van de maan, en dat dit soort van 
‘bijgeloof’ een vaste plaats krijgt in de dagdagelijkse zingeving van een grote groep 
creatievelingen en intellectuelen. 



EXTRATERRESTRIAL 


INTUITIVE 


DESATURATED 


ERODED 


MYSTIC

The Lunatic Keywords
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MATERIALS 
PATTERNS 
TEXTURES



Wie aan de maan denkt, ziet natuurlijk meteen beelden voor zich van ruwe rotslandschappen 
vol kraters. Dat onregelmatige en vaak onvoorspelbare karakter wordt in het interieur vertaald 
naar een organische vormgeving, waar de scherpe kantjes niet glad gepolijst worden. Ook de 
zogenaamde ‘maanstof’ speelt een belangrijke rol bij THE LUNATIC. Heel wat oppervlakken 
krijgen een ruwe, onregelmatige coating. Het is net de bedoeling dat het interieur van THE 
LUNATIC een vlaag van mysterie oproept, en dat het anders is dan alle anderen.



LUNAR ROCK



DUSTY TEXTURES & GRADIENTS



COLORS



Voor de gevelstenen uit de Nelissen-collectie werd een beroep gedaan op twee cruciale 
emoties van THE LUNATIC. Enerzijds is er dat rustgevende, dat tijdloze karakter. Het idee dat je 
uren naar de maan kan kijken en dat ze je tot rust brengt. Anderzijds wordt ook de mysterieuze 
kant van de maan vertaald naar een kleurenpalet. 
 
• CREMA is een bijzonder tijdloze en toegankelijke steen, die zich baseert op verschillende 
   tinten off-white. Een steen waar heel wat mensen zich mee kunnen identificeren. 

• TESORO daarentegen bevat het mysterieuze ‘Eclipse Blue’. Een atypische kleur voor een 
gevelsteen, maar wel een tint die intrigeert en triggert.  

• LUCE bevat dan weer een uitgebreide gradiënt aan kleuren, van off-white over geel tot grijs. 
De ruwe structuur is hier duidelijk zichtbaar en doet denken aan het maanoppervlak. 



Koloro 
Een lichtgrijze tot witte toplaag geeft de geelachtige 
basiskleur cachet. De basiskleur tekent zich subtiel af, door 
de lichte cementcoating heen. In vochtige omstandigheden 
verandert de kleurnuance. Zo blijft de gevel verrassen.


CREMA
de ‘crème de la crème’



COLOR COMBINATION 
subtle

MEMORY WHITE

APOLLO ASH

CRESCENT LILAC

MOONLIGHT SHADOW TAUPE
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Koloro 
De steenkleur vertrekt vanuit een geelachtige of 
donkergrijze basis. Die schemert subtiel door de lichte 
cementcoating heen. In vochtige omstandigheden 
verandert de kleurnuance.


TESORO
een edele baksteen



COLOR COMBINATION 
style

CRESCENT LILAC

CINDER GRAY

ECLIPSE BLUE

STEEL GRAY

MEMORY WHITE
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Nuance 
De gekleurde sintering - samen met verschillende 
zandsoorten - geeft de geelachtige basiskleur accenten die 
variëren van wit, via geel en lichtgrijs tot donkere 
schakeringen. Daarbij spelen de witte afzettingen een 
hoofdrol.


LUCE
licht je gevel op



COLOR COMBINATION 
avant-garde

MEMORY WHITE

MOON GRAY

CINDER GRAY

CRESCENT LILAC

CRATER GRAY
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Tijdens de pandemie werden velen van ons gedwongen om binnen te blijven. Ook ontwerpers. 
Ze herontdekten hun eigen buurt en leerden opnieuw waarderen wat dichtbij is. Veel jonge 
ontwerpers experimenteerden tijdens de lockdown met de weinige materialen die ze konden 
vinden in de buurt. Dit leidde tot een ongelooflijke boost van creativiteit. 

De wortels van traditionele vormgeving blijven zichtbaar, waardoor we meubilair en decoratie 
krijgen met een esthetiek die elementen van brocante en volkskunst in zich draagt, met de 
nadruk op lokale materialen en processen. 
  
Wij hebben deze trend hier geïnterpreteerd als een Zuid-Franse rivièrastijl, een zomerse stijl die 
dicht bij onze eigen cultuur ligt en een opvallende stroming vormt bij jonge ontwerpers. Maar 
uiteraard zal die er in elk werelddeel anders uitzien, afhankelijk van de lokale traditie. 



The Resident Keywords

IB
KK

I

HYPERLOCAL 


HONEST 


CHARACTERISTIC 


ARTISANAL 


NOSTALGIC
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I think that the 
local will have more 
presence in design, 
in objects, in furniture. 


FRANCIS KÉRÉ, ARCHITECT 
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COLORS



Ondanks de opvallende - vaak zomerse - kleuren in het kleurenpalet van THE RESIDENT leent 
ook deze trend zich perfect tot het domein van gevelstenen. De rivièrastijl die aan de basis ligt 
van THE RESIDENT beperkt zich immers niet alleen tot het interieur, maar wordt ook 
gekenmerkt door een baksteen-architectuur. Dat heel wat kleuren uit de Nelissen-collectie 
aansluiten bij THE RESIDENT, is dan ook geen verrassing. 

• KRATOS en VIALE zijn twee subtiele, zeer commerciële gevelstenen die dat ‘craft’ gevoel   
uitstralen dankzij zandkleuren, rood en bruin. 

• ALMA is een crèmekleurige steen die zich perfect laat combineren met de typische 
rivièrakleuren in het THE RESIDENT palet. 

• STELLA tenslotte is een stijlvolle gevelsteen die een elegant statement maakt in 
elke vorm van architectuur. 



Hammered & nuance 
De rode basiskleur komt in deze steen gelijkmatiger tot 
uiting: de stenen variëren onderling van roodbruin tot beige. 
Maar de nuances in de afzonderlijke steen zijn subtieler. 

Al krijg je ook hier bruine en witte nuanceringen.


KRATOS & VIALE
met warme nuances



COLOR COMBINATION 
subtle

MARZIPAN BEIGE

HERB GRAY

LOCAL SAND

SUNBURNT BROWN

SMOKY SAND
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Pastel 
Net zoals bij de Crema- en de Luce-steen vertrek je ook 
hier vanuit een gele basiskleur. Die krijgt extra karakter 
dankzij kleurschakeringen die variëren van geel via lichtroze 
tot grijs. 


ALMA
een baksteen met een ziel



COLOR COMBINATION 
clear

LOCAL SAND

CELADON GREEN

RIVIÈRA YELLOW

SMOKY SAND 

HERB GRAY
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Nuance 
Bij deze steen komt de gele ondertoon veel prominenter 
naar boven. In vergelijking met de drie vorige krijg je hier - 
dankzij de gekleurde sintering - een hoofdtoon die 
schommelt rond oker met grijzige accenten.


STELLA
schijnt als een ster



COLOR COMBINATION 
style

LOCAL SAND

RIVIÈRA YELLOW

NAAM

NOSTALGIC OCHRE

SMOKY SAND

HERB GRAY
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