
Kim Zwarteveen | 500772046 | BD3 | MINOR Visual Interface Design - Kleur & Grid | 2020

https://xd.adobe.com/view/d8800a0f-44e0-4fd5-7152-c3dcaa9f8f7f-aeb1/?fullscreen&hints=o!

Kleur & Grid
Zwart



Kim Zwarteveen | 500772046 | BD3 | MINOR Visual Interface Design - Kleur & Grid | 2020

Inleiding

Zwart is de kleur die aan mij werd toegewezen. Een 
grappig toeval aangezien ‘zwart’ in mijn achternaam zit.

Zwart wordt al snel geassocieerd met negativiteit en 
mysterie. Echter kan de kleur zwart positief uitpakken, 
zeker wat betreft design. Zowel voor product als grafisch 
design is zwart een kleur die wordt gebruikt om autoriteit, 
elegantie, kracht en luxe uit te stralen.

Mijn website gaat over de power van zwart in design. Zo is 
zwart een krachtig element om te gebruiken in branding, 
web en kunst, maar ook in de mode, vervoer en interieur.

In de mode komt deze kleur dan ook veel terug. Zo straalt 
een man in zwart pak met een zwarte mercedes direct 
autoriteit, luxe en prestige uit.

Zwart kan enorm krachtig zijn in positieve zin, maar dan 
moet het op de juiste manier gebruikt worden in design.

Mijn prototype is via onderstaande link beschikbaar:
https://xd.adobe.com/view/d8800a0f-44e0-4fd5-7152-
c3dcaa9f8f7f-aeb1/?fullscreen&hints=off
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Kleuronderzoek

De kleur
“Is zwart een kleur?” is een vraag die veel discussies 
aanwakkert. Alle CMYK-kleuren samen vormt zwart. Dat 
betekent dat als je alle kleuren verf mengt de kleur zwart 
ontstaat. Bij de RGB-kleuren onstaat er enkel zwart 
wanneer er geen licht is. Ondanks zwart niet volgens 
iedereen een kleur is, wordt het wel veel gebruikt.

Er is niet zo veel speling mogelijk bij zwart als bij een volle 
kleur zoals rood. Er komt enkel  verandering in de kleur de 
wanneer de tinten aangepast worden. 

Cultuur
Elke cultuur heeft per kleur zijn eigen betekenissen. Voor 
veel culturen heeft de zwarte kleur een negatieve 
ondertoon. Zo staat de kleur zwart voor de westerse, 
japanse, indiasche en aziatische cultuur voor de dood en 
rouwen. Ook wordt het vaak geassocieerd met ongeluk, 
onheil, de dood, rouwen, boete en de duivel.

Echter wordt deze kleur ook positief geïnterpreteerd en 
dit is waar ik me op heb gefocusd. De chinese cultuur 
gebruikt zwart voor vieringen. In het aziatische cultuur 
staat het voor zelfontplooiing. Naast zelfontplooiing staat 
zwart in het hindoeïsme ook voor balans. Zwart in de 
japanse cultuur staat voor negativiteit zoals de dood, 
rouwen, ongeluk, etc. maar ook voor stijl. Zwart staat voor 
kracht, stijl, moderniteit, luxe, prestige, zelfontplooing, 
balans en intelligentie.

Praktisch
Zwart is een neutrale kleur die veel voorkomt in het 
dagelijkse leven. Zwart en wit is de combinatie van kleuren 
die voor alledaagse dingen wordt gebruikt, zoals tekst in 
boeken of de krant. Zwart, wit en grijstinten verwijzen 
terug naar vroegere tijden toen er nog geen sprake was 
van kleurgebruik in bijvoorbeeld de krant, op tv, etc. 

Design
Zwart wordt steeds meer gebruikt in design. Bij design kan 
je denken aan objecten zoals piano’s, een kunstbeeld of 
een modemerk. Kleurgebruik wordt toegepast in zowel 
product design als grafisch ontwerp.

Zwart meubilair wordt al snel geassocieerd met 
moderniteit en strakheid. Terwijl zwarte kleding dan weer 
gelinkt wordt met formaliteit en netheid. Zwarte producten 
kunnen een andere sfeer met zich mee brengen en die 
wordt bepaalt door onder andere de branding, 
kleurgebruik, de reputatie van het merk, materiaalgebruik 
en de context.

Zwart in grafisch ontwerp komt snel proffesioneel over. Zo 
komen er afgelopen tijd steeds meer ‘donkere modus’ 
versies. Om de juiste sfeer uit te drukken moet de kleur op 
de juiste manier gebruikt worden binnen design. 

Kim Zwarteveen | 500772046 | BD3 | MINOR Visual Interface Design - Kleur & Grid | 2020
3



Mindmap
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Sitemap - versie 1
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Sitemap - versie 2
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Zwart
Negatief Positief

Duisternis AutoriteitStijl ZelfontplooingGezegdesOngeluk

de dood de duivel zwarte kat Elegantie Kracht Verfijning
rouwen de ondergrond zwart schaap Eenvoud Prestigieus Intelligentie
haat
rebelsheid

zwarte magie zwart geld Neutraal Serieus Balans
halloween zwarte dag uit het 

verleden
de ‘zwarten’

Stabiliteit
Beschermend
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Sitemap - definitief

Voorgaande sitemaps vond ik nog te vaag voor mezelf. Ik 
vond dat ik nog geen duidelijk samenhangend onderwerp 
had. Daarom heb ik er voor gekozen om in te zoomen op 
een specifiek deel van de vorige sitemap. Ik ben hier 
vooral gaan kijken naar de posiviteit van zwart, namelijk 
de kracht, elegantie, moderniteit en het luxueuse.

Deze eigenschappen komen, zoals ook eerder bevonden in 
mijn onderzoek, veel voor in design. Denkend aan zwart 
binnen design heb ik een simpele onderverdeling gemaakt 
tussen product en grafisch. Deze twee categoriën heb ik 
onderverdeeld in ieder 3 subcategoriën. Elke subcategorie 
bestaat dan weer uit verschillende merken betreft dat 
onderwerp.

Product design heb ik onderverdeeld in auto’s, interieur en 
mode. En iedere subcategorie bestaat uit (bekende) 
merken die veel zwart toepassen in hun design.

Grafisch design bestaat uit kunst, branding en webdesign. 
Bijpassende merken/ bedrijven die zwart doorvoeren in 
hun ontwerp staan onderverdeeld in deze subcategoriën.

Bekende merken onderverdeeld in de subcategoriën zijn 
luxe, bekende of erg sprekende merken. Zo Zijn Mercedes, 
Gucci en Chanel luxe merken. Nike, Apple, Vogue en 
Netflix zijn merken/ bedrijven die wereldwijd bekend zijn. 
Ook minderbekende merken zoals Blvck Paris kunnen veel 
betekenen binnen de betekenis van zwart design. 
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Sitemap - definitief
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Black
design

Product Grafisch

Mode Branding ArtInterieurAuto’s

Mercedes Prada Rietveld Licht Vogue
Blvck Paris

Poster
Rolls Royce Gucci Samsung Fotografie
Bugatti Louboutin Bosch Bedding Chanel

Rituals
Kunst

Nike
Adidas

What is hip

Web

Spotify
Apple
Netflix
Videoland
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Moodboard

9



Kim Zwarteveen | 500772046 | BD3 | MINOR Visual Interface Design - Kleur & Grid | 2020

Sfeer

Luxe
Luxe voer ik door in de website door kleurgebruik. De 
combinatie van zwart en donkere grijstinten met 
goudachtige kleuren zoals beige en oranje creëert naast 
contrast ook een luxe gevoel. Goud wordt geassocieerd 
met geld en rijkdom.

Kracht
Naast de zwarte kleur die heel overheersend en impulsant 
is heb ik kracht verder doorgevoerd in de titels. Zo staat er 
achter elke H1 een punt. Dit om de autoriteit, het sterke en 
vastberadenheid terug te laten komen. Een punt omdat er 
niks aan veranderd kan worden, punt. 

Daarnaast heb ik ervoor gekozen om de hele website in 
het engels te ontwerpen. Engels is een wereldwijde taal die 
veel gebruikt wordt in de businesswereld. Ook deze taal 
voegt het gewilde gevoel toe aan de sfeer.

Elegant
De elegantie is vooral terug te vinden in de lettertypes. De 
titels bestaan uit een schreef lettertype met sierlijke 
afwerkingen. De broodtekst is een simpel, schreefloos 
font. Deze keuze is gebasseerd op logo’s van luxe merken 
als inspiratie.
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www.dribbble.com

Inspiratie menu
Een menu helpt de gebruiker eenvoudig te navigeren door de website. Naast het duidelijk maken wat voor content 
er te vinden is, kan de gebruiker eenvoudig van pagina naar pagina gaan.
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Inspiratie filter
Een filter helpt de gebruiker om een meer specifieke selectie te verkrijgen van een gegeven aanbod op de website. 
Met behulp van een filter is de gezochte content efficiënt vindbaar.

www.dribbble.com
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Stijlkeuze

Lettertype
Het lettertyppe Didot is een sierlijk schreef lettertype die 
ik gebruik voor de headers 1. Het lettertype wordt in het 
zwart of goud gebruikt op een donkergrijze achtergrond. 
Het lettertype bestaat zowel uit dunne als dikke staafjes 
waardoor het lettertype elegant wordt. Door het lettertype 
groot weer te geven kom het erg sterk en overheersend 
over. 

H2, H3 en de broodtekst staan in Lato. Dit is een 
schreefloos, rond, lettertype en staat heel rustig. Deze rust 
creëert overzicht en klasse. Te veel schreef wordt te druk 
en dit is dan ook de reden waarom enkel H1 in een schreef 
font staat.

Kleuren
De website bestaat enkel uit zwart of grijstinten met als 
accentkleur beige/ bruintinten. Een uitdaging om geen wit 
in de website voor te laten komen. Maar dit veroorzaakt 
wel een luxe sfeer. De kleurencombinatie en het gebruik 
van lettertypes veroorzaakt een classy, luxe en 
prestigieuse sfeer.

Header 1
Didot 160px #000000 of goud

Header 2
Lato Light 60px #EDCF80

HEADER 3
Lato Bold uppercase 50px #F9A639

Broodtekst
Lato Light 22px #FAE5AC
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Patterns

Grid
Tijdens mijn inspiratie ondezoek ben ik enkele 
interessante ontwerpen tegenegekomen. Een hiervan was 
de verdeling van het aantal categoriën over het scherm. 
Dit heb ik aangehouden bij mijn eerste ontwerp. Dit beviel 
zo goed dat ik de drie kolommen consistent ben gaan 
doorvoeren in mijn ontwerp.

De basis van mijn ontwerp bestaat uit 3 vlakken, elk 
precies even breed verdeeld over het scherm.  Ik heb mijn 
website verdeeld in 9 kolommen van ieder 128px en een 
gutter van 63px. Zo is het mogelijk om kleinere elementen 
ook netjes uit te lijnen en consist te houden. Als marge 
heb ik boven en onder 100px en aan de zijkanten 132px. 
Deze marge creëert veel witruimte waardoor het de 
website rustig houdt. Dit draagt ook bij aan de luxe sfeer 
die ik wil uitdrukken.

Patronen breken
Zowel bij de landingspagina als de detailpagina heb ik niet 
het patroon van 3 kolommen aangehouden. Dit heb ik 
gedaan omdat er tussen de (sub-)categoriën en deze 
pagina’s genoeg verschil moet zitten. Ze hebben een hele 
andere functie. Zo moet de landingspagina heel sterk 
overkomen en meteen duidelijk maken waar de website 
over gaat aan de hand van inhoud en sfeer. De 
detailpagina heeft een informatieve functie en moet er dan 
ook wat rustiger en formeler uitzien.
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Patterns

Visuele Hierarchie
In het ontwerp van de landingspagina is er veel gebruik 
gemaakt van witruimte en contrast door middel van kleur 
en grootte. De titel en navigatie is een lichte beige kleur en 
staat op een zwarte achtergrond. Daarnaast neemt de titel 
meer dan de helft van het scherm in beslag. “Black 
design.” is het focuspunt. Het staat in de linkerbovenhoek 
en dit is het punt waar de gebruiker uit nature als eerst 
naar kijkt. Vervolgens gaat het oog naar de sprankelende 
afbeelding en ook hier door grootte en kleurcontrast. Over 
de afbeelding staat een zwarte licht doorzichtige balk die 
het oog naar het navigatiemenu zal trekken.

Het contrast van kleur en grootte van titel, tussentitel en 
afbeelding wordt consistent doorgetrokken door de hele 
website. Daarnaast wordt er in de (sub-)categoriepagina’s 
gebruik gemaakt van eenzelfde grid bestaande uit 3 
kolomen. Ook de achtergrondkleuren worden consistent 
doorgetrokken.

Het Gestalt-principe is erg duidelijk terug te vinden in de 
catgeoriën en subcategoriën. Door gebruik te maken van 
afstand, achtergrondkleur en overlapping onstaat er 
nabijheid. Het is meteen duidelijk dat alles binnen een 
kolom bij elkaar hoort. Mede door de hover animatie 
waarbij de tussentitel en de afbeeldingen verschuiven.
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Patterns

Progressive disclosure
In plaats van een menubalk heb ik er voor gekozen om de 
keuzes onder te verdelen in meerdere chunks en ook 
meerdere schermen. De filter zelf is progressive 
disclosure. De filterfunctie is zichtbaar voor de gebruiker 
zodra hij op de button klikt om deze uit te klappen.

One primary action per screen
Om het voor de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken 
de website te navigeren wordt er gebruik gemaakt van de 
regel ‘één hoofdactie per scherm’. Zo is de hoofdactie bij 
de landingspagina het navigeren/ kiezen uit het menu, bij 
de (sub-)categoriën een keuze maken uit de weergegeven 
opties, de informatiepagina het verschaffen van relevante 
informatie en de filter en resultatenpagina het verfijnen 
van gegeven opties waardoor er opties geëlimineerd 
worden die niet aan de geselecteerde filterfunctie voldoen.

Carrousel navigatie
Voor de subcategoriën heb ik een oplossing moeten 
bedenken. Van de drie kolommen is een carousel gemaakt. 
Waarbij het grid consistent doorgevoerd wordt. De 
navigatie van de carousel bevat suggestieve pijltjes en 
bolletjes. De pijltjes hebben een opacity van 50% als er 
niet op geklikt kan worden. Door een kleine animatie van 
de bolletjes wordt het voor de gebruiker dat er nog meer 
opties te vinden zijn.
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Versie 1 - feedback

Feedback
Het onderwerp van je design is misschien niet concreet 
genoeg. Ga dieper in op bepaalde delen van je mindmap.

Sfeer die je wilt uitstralen klopt niet helemaal. Het idee van 
half grafisch half product is leuk, maar niet gedetailleerd 
genoeg uitgewerkt. Het accentkleur blauwe voegt niets 
toe aan de gewilde luxe sfeer. 

Één foto van een achtergrond werkt pakkend. Echter is het 
niet meteen duidelijk voor de gebruiker dat het gaat om 
soorten design.
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Versie 2
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Versie 2 - feedback

Feedback
Sfeer is goed! Meteen duidelijk dat het om luxe gaat.

Titel landingspagina niet duidelijk leesbaar, waardoor ook 
het onderwerp van de website niet duidelijk is.

Verschil tussen catgeoriën en subcategoriën is niet groot 
genoeg. Niet duidelijk waar je precies bent.

Visuele hierarchie meer tot zijn uiting laten komen.

Meer spelen met grid op de detailpagina.

Waarom punt achter elke titel?

Filterfunctie toevoegen, is niet belangrijke functie binnen 
deze website, hoe subtiel invoegen?
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Definitieve versie

Landingspagina
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Definitieve versie

Categoriënpagina Subcategoriënpagina

Categoriënpagina - hover Subcategoriënpagina - hover
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Definitieve versie

Filterfunctie Resultatenpagina - actieve filter

Filterfucntie - selected Detailpagina
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Bronnen

Kleuronderzoek
https://www.bourncreative.com/meaning-of-the-color-black/
https://www.typeform.com/blog/ask-awesomely/black-facts/
https://suprevo.com/de-betekenis-van-kleuren/
https://thebigstory.nl/psychologie-van-kleur/
https://visual.ly/what-colors-mean-different-cultures
https://99designs.nl/blog/tips/the-7-step-guide-to-understanding-color-theory/
https://www.smashingmagazine.com/2010/01/color-theory-for-designers-part-1-the-meaning-of-color/
https://medium.com/studiotmd/the-perception-of-color-in-architecture-cf360676776c
https://cornelissenmarketing.nl/merk-kleur/
https://vakbladkleurenstijl.nl/kleursymboliek-zwart-en-wit/

Moodboard
https://pinterest.com/

Inspiratie menu en filter
https://www.dribbble.com

Foto’s website
https://wallhere.com/en/wallpaper/504884
https://dev.to/neshaz/how-and-when-to-create-a-website-with-a-black-background-design-2a3e
https://www.europeanbestdestinations.com/best-of-europe/best-destinations-to-see-the-most-famous-paintings-in-europe/
https://www.prada.com/
http://pngimg.com/imgs/cars/mercedes/
https://pngimage.net/black-couch-png-3/
https://www.pngguru.com/free-transparent-background-png-clipart-lkjqy
https://www.netflix.com/

Info website
https://www.businessinsider.com/netflix-launches-new-website-design-2015-6?international=true&r=US&IR=T
https://brand.netflix.com/en/assets/brand-symbol/
https://www.pradagroup.com/en/brands/prada.html
https://www.lovestohave.com/brand/gucci/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Netflix
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