
Kleur komt er in welstandsoordelen bekaaid vanaf. Terwijl gebouwen 
zich manifesteren als een combinatie van vorm én kleur, breken de 
commissies zich het hoofd over het één en negeren ze het ander.  
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Welstandsnota’s staan bol van de vormbepalingen, maar doen kleur af met vage 
kwalificaties als ‘fris en landelijk’ of ‘harmoniërend met de omgeving.‘ De Utrechtse 
nota beperkt zich zelfs tot ‘oogstrelend kleurgebruik.’ 
Zelden ook is kleur onderwerp van een welstandsdiscussie, zo wijst een steekproef 
uit. ‘Men is het meestal snel eens’, meldt zelfs welstandscoördinator Ton Kalkman 
van de ultieme kleurexperiment-gemeente Almere.  
 
Het nieuwe Zaanse stadhuis, in aanbouw, van Sjoerd Soeters dan? Felle groentinten 
knetteren straks van de houten gevelwanden, afgezet tegen rode pannendaken en 
witte kozijnen en daklijsten. ‘Nee hoor’, reageert de Zaanse commissiesecretaris 
Hendrik Posthuma. ‘Over de kleur is nauwelijks gesproken. Wel over de vraag of je 
het Zaanse huis zo moet opblazen.’ 
Posthuma was welstandssecretaris in Almere tijdens de conceptie van de befaamde 
Regenboogwijk met zijn bonte huizen. ‘Kleur was daar het uitgangspunt, dus nee, dat 
gamma was geen onderwerp van discussie. Wel de vraag: hoe hou je het overeind 
als de tinten verbleken? Dat is opgelost met straatnaambordjes waarin de dominante 
kleur is mee-geëmailleerd. Zo kunnen woningeigenaren altijd de originele kleur 
terugvinden.’ 
 
Ook de Amsterdamse welstand trekt zich weinig van kleur aan. In 2000 fiatteerde de 
commissie zomaar een knaloranje kantoorpand in een woonwijk. Recent passeerde 
het massale spierwit van het Filmmuseum, geprojecteerd aan de noordelijke IJ-
oever, moeiteloos de kwaliteitstoets. 
De kleurenblindheid van welstand lijkt verklaarbaar. Nederlandse architecten worden 
opgeleid als techneuten met een esthetisch vormbesef. Hun ontwerpen presenteren 
ze in vormterminologie, en de collega’s van welstand reageren in dito jargon. De 
schaarse Nederlandse experts op het gebied van kleur in architectuur en 
stedenbouw zijn zelden bij welstandsadviezen betrokken. 
Bovendien: Zaans groen, regenboogkleuren, het zijn de uitzonderingen. In Nederland 
domineren natuurtinten en wit-, grijs- en zwarttonen de bouwaanvragen.  
 
Behoudendheid is niet alleen troef in welstandsnota’s (‘terughoudend’, ‘niet te fel’, 
‘gedekt’, of ‘neutraal’ zijn favoriete termen), maar ook in de ontwerppraktijk. Dus wat 
zou welstand zich druk maken om kleur? De Stichting Kleur Buiten, die licht 
gefrustreerd meldt dat architecten zo weinig met kleur doen, laat zich sponsoren door 



verffabrikanten. Is kleur in de openbare ruimte niet vooral een commercieel 
stokpaardje? 
Nee, roepen onafhankelijke kleurexperts eendrachtig. Kleur is een krachtig, maar 
verwaarloosd instrument, en de welstandscommissies laten dit onderwerp ten 
onrechte links liggen. 
 
Vermeer 

‘Kleur geeft ritme, sfeer, sprankeling’, zegt de kleurgever van de Regenboogbuurt, 
beeldend kunstenaar Floor van Dusseldorp. ‘We bouwen zo weinig met licht, met 
rekenschap van de seizoenen! Ook de beroemde Vermeereffecten zijn we vergeten. 
Kijk eens door je oogharen naar de levendigheid van oude gevels. Kleine 
toonverschillen doen ongelooflijk veel. Het zit ook in de keuze van de baksteen, de 
voegen.’ 
Dat zijn eigen Regenboogbuurt dan niet het subtielste voorbeeld is, wuift Van 
Dusseldorp weg. ‘Daar in die grauwe, lege polder was de langsscheurende gele trein 
het enige kleurelement. Ik wilde daar een contrastrijke, vitale wijk maken, samen met 
landschapsarchitect Alle Hosper. Hij koos de beplanting: esdoorn bij het geel, prunus 
bij het rood. Tijdens de bloei staat zo’n prunuslaan er veertien dagen intens rood bij. 
Het is zó jammer dat de meeste gemeenten de kleursamenhang tussen de openbare 
ruimte en de architectuur uit handen geven!’ 
 
Ook Carla de Witte, met haar bureau Koloriet-Kleurbeleid als ontwerper actief in de 
oostelijke provincies, ziet teveel kleurschema’s ‘zonder omgevingsbewustzijn, zuiver 
op de tekentafel’ tot stand komen. Slechts eenmaal maakte ze mee dat welstand zo’n 
klinisch ontwerp afwees. ‘Dat was een felgekleurde wanddecoratie voor een 
fietstunnel, middenin een volkstuinencomplex. De gemeente verzocht mij om een 
alternatief, dat wel is goedgekeurd. Ik koos tegels met de tinten van zand, heide, 
brem en bomen, aansluitend bij het landschap. De verlopende kleuren geven een 
driedimensionaal effect. Zo kun je een hard object verzachten.’ 
Een kleurontwerp staat altijd in verband met de toegepaste materialen en texturen, 
doceert De Witte. ‘Soms beperkt een gekozen materiaal, zoals emailleglas voor 
trappenhuizen, de keuze. En soms kun je het materiaal tegemoetkomen met de juiste 
kleur. Kleur moet in principe de architectuur bevestigen. Bij een Gronings 
kantoorgebouw ben ik voor de betonranden dicht bij de kleur van dat materiaal 
gebleven: fletsblauw. Kies je daar een felle kleur op, dan wordt het beton de baas en 
valt het bouwvolume weg.’ 
 
De Meppeler Welstandsnota is een van de weinige die aan kleur een apart hoofdstuk 
wijdt. Nadat De Witte in de regio Meppel successen met kleurontwerpen had 
geboekt, werd zij aangezocht voor deze paragraaf. Ze voegde de zeventien 
deelgebieden uit de nota samen tot negen met een eigen kleurbeleid. In een 
afzonderlijk document is de werking van kleur in de gebouwde omgeving nader 
toegelicht. 
 
Schakeringen 
Een andere kleurexpert, de fotograaf Rob van Maanen van Het Kleurbureau, 
onderzoekt al jaren de kleuren van stad en landschap in heel Nederland. Hij maakt 
profielen van steden of regio’s, schrijft er boekjes over en geeft kleuradviezen voor 
beeldkwaliteitsplannen. 



‘Mijn kijk is cultureel’, licht Van Maanen toe. ‘Alle kleur in de ruimte is er om een 
reden, en die zoek ik. Het gaat me niet om mooi of lelijk. Bruin bijvoorbeeld heeft lang 
in het verdomhoekje gezeten, maar het is wel een oer-Hollandse kleur. Alleen: 
vroeger was elk bruin anders, men kon niet tweemaal dezelfde kleur maken. Die 
variatie maakt een groot verschil voor het kleurbeeld. Maar ook regionaal zijn er 
verschillen. Het wit van Den Haag is bijvoorbeeld witter dan dat van Arnhem.’ 
Met zijn publicaties wil Van Maanen het kleurbewustzijn vergroten. ‘Door mijn 
informatie krijgen mensen een band met bepaalde schakeringen, zien ze dat die bij 
een bepaalde omgeving horen. Dan hoef je geen kleuren meer voor te schrijven.’ 
 
Van Maanen maakt zijn kleurprofielen niet om iets af te dwingen. ‘Juist niet. Mijn 
kaarten zijn een referentiepunt, een houvast waar je een nieuwe kleur op af kunt 
stemmen. Zo ontstaat er een vrijere omgang met kleur. Als je als 
welstandscommissie een kleurvoorstel bij een ontwerp moet beoordelen, en je hebt 
een kleurenwaaier van de omgeving als referentie, dan zie je intuïtief of het past.’ 
Van Maanen betreurt de starheid in de architectonische omgang met kleur. ‘We 
denken tegenwoordig véél te gestandaardiseerd. Nederland is van oudsher wel een 
vrij grauw land, maar er is zoveel onderscheid tussen dít en dát grauw. De grijzen 
van een oude Hollandse straat kunnen prachtig variëren. De makke ontstaat als je 
niet varieert.’ 
 
Ook Van Dusseldorp waarschuwt voor monotonie. ‘Bij Vinexwoningen en kantoren is 
een donkere steen nu in de mode. Zwart kan fantastisch zijn, kijk maar naar 
grachtenpanden. Maar die worden verlevendigd met crèmekleurige kozijnen, en met 
afwijkende tonen van buurhuizen. In een strakke rij donkere nieuwbouw zijn de 
kozijnen nu ook vaak donker, en het asfalt ook. Zo maak je neerslachtige 
eentonigheid, net als destijds met de betonnen Bijlmer.’ 
Met een mooi palet is succes echter nog niet verzekerd. ‘Het kan altijd anders 
uitpakken dan verwacht’, weet Van Maanen. ‘Soms worden er vormelementen 
wegbezuinigd, soms plaatst een aannemer een verkeerde kleur kozijnen. En soms is 
extrapolatie gewoon moeilijk en pakt een kleur op een groot vlak te zwaar uit. Dat 
gebeurt meestal zonder dat iemand dan nog naar het kleurschema kijkt. Daarom pleit 
ik voor een kleurenstemmer, een roadie die het bouwproces volgt en zonodig 
correcties voorstelt.’ 
 
Improviseren 
Iemand die nu al kleuren ‘stemt’ is architect Jan de Boon van bureau De 
Werkplaatsgsb. In Scandinavië leerde hij de glaceertechniek, waarmee kleur in 
transparante lagen wordt opgebouwd. De Boon zet kleur kunstzinnig in bij 
architectuur en is daarom actief betrokken bij de uitvoering van zijn ontwerpen. ‘Ik 
maak wel een concept vooraf, maar tijdens het schilderen ontstaan effecten waar je 
op moet reageren. Het is een improvisatieproces.’ 
De Werkplaatsgsb maakt daarom ook nieuwe en verlopende tinten. ‘De Ralwaaier is 
zó beperkt, er zit vaak niet bij wat we zoeken. Wij maken onze kleuren zelf met 
poederpigment.’ 
 
Zet De Boon, die enkele vrijstaande woningen in on-Nederlandse kleuren tooide, de 
welstand niet buitenspel met zijn improvisaties? ‘Nee hoor. In Nuenen heb ik 
bijvoorbeeld een jarenzestig-bungalow van kleur voorzien, met onder andere violet, 
warm roodbruin, en geeloranje. De omwonenden tekenden bezwaar aan toen het 



klaar was. Toen heb ik op verzoek een uitvoerige verantwoording geschreven voor 
de welstandscommissie. Die is in een keer geaccepteerd.’ 
Hoewel De Boon de architectuur met kleur tot uitdrukking zegt te brengen, acht hij 
kleur niet ondergeschikt aan de architectuur. ‘Kleur kan een stemming bepalen, 
dimensies veranderen. Een blokje rood doet iets anders met de sfeer dan geel. En 
een blauwgroen volume maakt de ruimte tussen twee blokken groter dan een rood 
volume. Het zijn wetmatigheden die weinig architecten kennen. Ze zijn ook anders 
dan die van een kleurtherapeut, want die werkt tweedimensionaal en met kleine 
vlakken. Grote vlakken hebben een ander effect.’ 
 
Kunstenaar Van Dusseldorp beaamt dat hartgrondig. De kleurenkenner tekende 
begin september formeel bezwaar aan tegen het Amsterdamse Filmmuseum. De 
witte kleurstelling vergroot en verhardt de vormgeving, die al zeer opvallend 
genoemd kan worden (…) Er is sprake van een overkill aan wit, schrijft hij in zijn 
zienswijze. ‘Ik mag hopen dat men alsnog in discussie gaat,’ verzucht hij. ‘Maar ik 
heb er een hard hoofd in.’ 
 
Het defaitisme lijkt terecht. Want er is ook een pragmatische reden waarom 
welstandscommissies kleurdiscussies mijden. ‘Kleurbepalingen zijn juridisch 
boterzacht’, weet Hans Valk, secretaris van de Dordtse welstandscommissie. ‘Zelfs 
een contractuele verplichting om de kleur van een gebouw te handhaven blijkt bij de 
rechter vaak onhoudbaar.’ Ook bestemmingsplannen zijn (beschermde 
stadsgezichten uitgezonderd) wettelijk kleurvrij. Kleuraanduidingen in een 
bouwaanvraag zijn niet bindend en wie zijn pand in een raar tintje overschildert, heeft 
alleen iets van de rechter te duchten als een belanghebbende succesvol een beroep 
doet op de zogeheten excessenregeling.  
En dat lukt zelden. Over het schetterende oranje van dat Amsterdamse kantoorpand 
moesten omwonenden jarenlang procederen voordat, na bemiddeling, het blok werd 
overgeschilderd. In appelgroen. 
 

Tips voor welstandscommissies 
 

- Vraag een kleurvoorstel bij ieder ontwerp 
- Vraag een verantwoording van de kleurontwerper, ook als dit niet de architect 

zelf is. Accepteer geen loze argumenten als ‘mooi’ of ‘opvallend’ of ‘dit komt 
veel voor in Rusland.’ Buitenlandse kleurschema’s werken in Nederland 
anders omdat het licht hier anders is. 

- Neem geen genoegen met aanduidingen als lavendelblauw. Vraag om stalen, 
kleurcoderingen en foto’s van de directe omgeving. Ga liefst op locatie kijken. 

- Beoordeel de werking van de kleur op de materiële ondergrond (o.a. 
grijswaarde, reflectie). Let op de lichtval (helderheid, verblekingsgraad), op de 
omringende bebouwing en/of landschap, op de afstand van het gebouw tot de 
openbare ruimte. 

- Beoordeel of het kleurschema de architectuur ondersteunt of tegenspreekt 
(bijv. constructieve elementen niet opbreken, dieptewerking accentueren, 
horizontale of verticale beweging benadrukken) 

- Controleer de balans (plastische architectuur vergt een rustig kleurenschema, 
statische architectuur verdraagt meer variatie) 



- Wees alert bij combinaties van felle en verzadigde kleuren. Een rood kozijn in 
een knalblauwe wand kan goed werken, maar in gelijke volumes wordt een 
combinatie van primaire kleuren verwarrend en ‘onleesbaar’ 

- Let op de kleurwerking van groenplannen, bestrating (lichtgrijs asfalt 
reflecteert ook ’s nachts) en straatmeubilair ten opzichte van de bebouwing. 

 


