
Geen verf? Geen nood! In deze les gaan we schilderen met groenten en bessen!  

Leuk voor jong en oud. 

Wat heb ik nodig?  

Rode bieten, verse kurkuma, braambessen, schilmesje, rasp, neteldoek, glazen bokaaltjes, papier en 

penseel. 

Hoe ga ik te werk?  

Van oudsher werden dingen uit de natuur aangewend om mee te tekenen of te schilderen.  

Houtskool (verbrand hout) was ideaal om mee te tekenen, krijtsoorten en kalk lieten eveneens 

sporen na en naderhand werden allerlei planten, bessen, slakken, gesteenten...aangewend om 

kleuren mee te maken. We hoeven dus niet altijd naar de schilderswinkel te rennen om materiaal te 

kopen. 

Voor deze opdracht maakte ik roze met rode biet, paars met braambessen en licht geel met 

kurkumawortel. Dit zijn natuurlijke producten die uit zichzelf heel veel kleur afgeven. Let wel: niet 

alle groenten en fruit kleuren makkelijk. (kersen, uien, rode kool zijn ook bruikbaar). Werk je met 

deze natuurlijke kleurstoffen doe dan zeker een schort aan want de kleurvlekken laten makkelijk hun 

sporen na.  

Voor deze opdracht gaan we gewoon met het sap schilderen (als een soort inkt). We voegen dus 

geen extra bindmiddel bij om er verf van te maken en voegen ook niets toe om het kleurvast te 

maken. Deze kleuren zijn dus niet lichtecht, dat wil zeggen als je je schilderij lang in de zon laat liggen 

zullen de kleuren vervagen. Stop je afgewerkte schilderij dus tijdig weg of maak het in een 

schetsboek dat je daarna kunt afsluiten.  

Eerst maken we rozerood: We schillen de verse rode biet, raspen de groente en persen het sap uit 

met een neteldoek. Vervolgens doen we hetzelfde met de kurkuma of geelwortel. Om paars te 

bekomen persen we de braambessen  gewoon in een neteldoek uit. Nu hebben we drie soorten 

kleuren. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zoek nu een plaatsje in de tuin of de natuur en maak met je penseel en sappen een hele reeks 

schilderijtjes van alle mogelijke soorten, bloemen, planten, onkruid, grassen, gewassen die je tegen 

komt. Je zult merken dat er duizenden soorten zijn die elk hun eigen karakter hebben. Sommige zijn 

stug andere frivool, spitsig, harig, dominant,…Probeer die hoedanigheid in je penseelbeweging te 

vatten. Gebruik daarbij verschillende hand, pols of arm bewegingen. Voor het ene moet je misschien 

heel luchtig tewerk gaan, voor een ander heel schichtig. Laat je polsen draaien waar nodig of schilder 

met krachtige armbewegingen. Zo kun je een hele inventaris aanleggen van alle mogelijke bloemen, 

grassen en planten aanwezig in je omgeving. De kleuren die je hebt zijn misschien niet de originele 

maar gebruik je fantasie en combineer de kleuren naar eigen gevoel. Ontdekken en proberen maar! 

Vbn.: 

     Aanzet met kurkuma-sap             2de stap: rode bietensap 

 

 

 

 

 

Water maakt een kleur lichter. Oranje bekom je door geel en rood te mengen. Lucht = bramensap. 

Schetsje van tuin met rode biet en braambes           Schetsje van sierberk met braambessensap 

 


