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Drente - Oostervoortsche Diep
Dit tafereel trof mij door de stilte van het gebied in combinatie met 
de zinderende zomerse warmte. Het water dat linksonder het beeld 
instroomt leidt naar het focuspunt, de kleine bomenpartij. Ook de 
bomen rechts met hun schaduwen leiden het oog naar het focuspunt. 
We schilderen dit tafereel met blauwe, gele en grijze pigmenten.

Stap-voor-stap voorbeeldinstructies

Ultramarijn New Gamboge Gele oker Neutral Grey
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Tekening op het aquarelpapier

• bepaal het formaat en de verhouding,
• bepaal de horizon en teken die in,
Gaat het werk over de lucht, dan plaats je de 
horizon laag, gaat het juist meer over het land  
of de zee, dan plaats je de horizon hoog.
• bepaal waar het focuspunt ligt en plaats deze op  
 een van de snijpunten van het driedelingsraster, 
In dit geval is dat de kleine bomengroep linksboven  
het water.
• teken in eenvoudige lijnen de hoofdvormen in,
• arceer eventueel de donkerste partijen.

Stap 1

Als eerste schilderen we de allerlichtste tonen in het 
tafereel, zodat het harde wit verdwijnt.
• maak het papier volledig en goed nat met het   
 sponsje en laat het daarna even rusten,
• maak een voorraad gele oker en ultramarijn aan,
• maak het papier voor een tweede keer nat,
• gebruik een groot penseel en was de  
 verschillende lichte partijen in,
• zorg dat je penseel niet teveel water bevat, dep hem  
 anders een beetje droog op het sponsje of gebruik  
 een stukje keukenpapier,
• laat de verschillende kleuren met elkaar mengen,
• houd de witte partijen zoveel mogelijk open,
• aquarelverf droogt lichter op dan je het schildert  
 dus de kleuren mogen best krachtig zijn,
• laat het goed drogen.
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Stap 2

In deze stap beginnen we met het schilderen van 
de specifieke vormen.
• maak verschillende kleuren verf aan die veel   
 voorkomen in het tafereel, in dit geval veel   
 groen-gele kleuren, gebruik hiervoor een mix van:  
 ultramarijn en gele oker, ultramarijn en  
 new gamboge, voor de bomenrij in de verte gebruik  
 je ultramarijn en een beetje alizarine crimson,
• penseel eerst de bomenrij op de achtergrond in  
 met  een losse toets, varieer met toon en kleur,
• schilder het gras in, begin iets onder de bomenrij  
 met een licht okergele tint,
• trek dit door tot halverwege het veld en verander de  
 kleur naar groen tot aan het water,
• schilder ook meteen de bomenpartij rechts, en  
 de bomen van het focuspunt in,
• meng neutral grey, ultramarijn blauw en wat   
 new gamboge tot een donkergroene kleur, de verf  
 moet echt heel romig zijn, voeg dit toe (nat-in-nat)  
 waar er donkere partijen zijn,
• voeg waar nodig harde of zachte randen toe,
• laat het drogen.

Stap 3

Wanneer we de donkere toonwaarden toevoegen, 
ontstaat er licht in de aquarel. Vergelijk stap 2 en 3 
maar eens met elkaar.
• maak de waterpartij linksonder nat en voeg daar  
 licht- en donkerblauwe partijen toe,
• meng gele, groene en donkergroene kleuren,   
 en glaceer partijen in het gras die te licht zijn, vooral  
 aan de onderzijde van het riet,
• werk daarna nat-in-nat, zodanig dat er donkere  
 zachte partijen onstaan.
• kijk met geknepen ogen naar de foto en   
 probeer de belangrijkste vormen en structuren te  
 onderscheiden,
• penseel het riet en het gras losjes in,  
 lang en breed op de voorgrond,  
 korter en smaller op de achtergrond,
• gebruik verschillende penselen,
• voeg de zware schaduwen toe,  
 kijk hiervoor naar de toonwaardentekening,
• voeg kleine details toe,
• na droging is de aquarel klaar.


