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Kleuren geven een stad fleur en karakter. De conditietest 
en de facelift van Harderwijk gedurende de Kwaliteitslag 
Binnenstad zijn niet af zonder een passend advies voor 
de make-up. Als gemeentebestuur stimuleren we graag dat 
op gevels en houtwerk in de Binnenstad passende kleuren 
worden toegepast. Maar wat is ‘passend’ voor Harderwijk? 

Kleuradviseur Rob van Maanen is uitgegaan van de reeds 
van nature in de stad aanwezige tinten. Het resultaat is 
Kleuren voor Harderwijk, een boekje met twee gezichten: 
een diepgaande analyse van de tinten die monumentaal 
Harderwijk ‘kleur geven’, en tevens een praktische handlei-
ding voor eigenaren van monumentale panden en hun (vak)
schilder. 

Wat ons betreft een standaardwerk waarmee Harderwijk 
Harderwijk kan blijven: een mooie oude dame vol stijl.

John Berends

burgemeester van Harderwijk

Leeswijzer

Dit boekje toont twee gezichten: een  ‘Harderwijkse’ kleur-
analyse en een ’staalkaart’ van passende verfkleuren.
De herkomst van de kleuren wordt belicht en met – Harder-
wijkse - foto’s toegelicht. Onderaan elke pagina de bijbeho-
rende kleurstalen. De afgedrukte kleuren komen zo nauw-
keurig mogelijk overeen met de zg. ACC-verfkleuren. 
Nog zuiverder echter zijn alle ‘Harderwijkse’ kleuren terug 
te vinden in de Harderwijkse kleurenwaaier, die geprodu-
ceerd is met echte verven. Deze bijzondere kleurenwaaier 
is voor belanghebbenden kosteloos te leen bij de afdeling 
Bouwzaken van de gemeente Harderwijk. 

Het op-z’n-kopgedeelte van dit boekje wil een praktische 
handleiding vormen voor de pandeigenaar en zijn schilder 
of verfleverancier. Daarmee kan een keuze gemaakt wor-
den uit kleurcombinaties die de historische kwaliteit van de 
binnenstad van Harderwijk versterken.

Passende kleuren
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Een rondgang door de binnenstad van Harderwijk leert al 
snel hoe veelkleurig Harderwijk is. De stad kent invloeden 
uit alle eeuwen van haar bestaan; invloeden qua bouwstijl 
en materiaalgebruik, en invloeden als gevolg van aanpas-
sing aan nieuwe bouwvoorschriften en eisen van comfort. 
Al die invloeden vormen samen het weefsel van de stad, en 
dit geeft ons de sensatie van een prettig soort ongrijpbaar-
heid van het geheel; de stad als oneindige bron van moge-
lijkheden.
De keerzijde van deze medaille is dat een stad al snel een 
ratjetoe van stijlen is - veel is gesloopt en opnieuw opge-
bouwd, in een stijl die vaak nieuw wil zijn, die een verbete-
ring wil zijn, en die daarin kan botsen met het oude. In een 

dorp daarentegen kan de tijd soms eeuwenlang vrijwel stil 
blijven staan, en kan een eeuwenoude bouwstijl nog on-
veranderd bewaard kan zijn gebleven. Daar zijn ook vaak 
nog kleuren te vinden die eeuwenlang al gebruikt worden. 
‘Typische’ kleuren, die nergens anders zo gebruikt worden. 
Thorn, Staphorst, Twisk en Bronkhorst zijn voorbeelden van 
zulke dorpen.
De Harderwijker binnenstad herbergt een aantal officiële 
monumenten uit verschillende bouwperioden, en die bij-
zondere gebouwen krijgen of behouden de kleuren die 
passen bij de bouwstijl - of, beter nog, de kleuren die bij 
kleuronderzoek zijn teruggevonden. Dergelijk onderzoek 
kan kenmerkend kleurgebruik aan het licht brengen, maar 

tot op heden zijn er geen ‘typisch Harderwijkse’ kleuren ge-
vonden. Naarmate meer kleurhistorisch onderzoek wordt 
gedaan, kan blijken dat er in een bepaalde periode wel 
degelijk kleuren zijn geweest waarmee Harderwijk zich on-
derscheidde, maar tot op heden zijn ze nog niet gevonden.

Dat betekent dat de kleuren van Harderwijk in de eerste 
plaats de kleuren zijn die nu zichtbaar zijn. Die kleuren zijn 
geïnventariseerd, en die vormen de basis van het ‘kleurpro-
fiel’, van de dwarsdoorsnee van de kleuren in de binnen-
stad van Harderwijk. In die dwarsdoorsnee komen verschil-
lende historische stijlkenmerken naar voren, en die worden 
in deze brochure toegelicht - en daaruit komt naar voren dat 
de historie wel degelijk een rol speelt in het kleurgebruik 
in Harderwijk. Het doel van deze brochure en de bijbeho-
rende kleurenwaaier is om de historische stijlkenmerken te 
verduidelijken, en daarmee het kleurbeeld van de Harder-
wijker binnenstad ‘leesbaarder’ te maken. Door de kleuren 
uit de kleurenwaaier, de kleuren vóór Harderwijk, te ge-
bruiken, versterkt u de historisch-stedelijke kwaliteit van de 
Harderwijker binnenstad.

R.S. Bakels(1873-1956), 

collectie Stadsmuseum 

Harderwijk

Het wapen van Harderwijk in de stadsmuur; de heraldische 

kleuren van Harderwijk zijn blauw en geel (goud)

  O V E R  H E T  V E R S C H I L  T U S S E N

Kleuren van Harderwijk…  en kleuren vóór Harderwijk
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CONTEXT

De stadsmuur als anker
 
Omdat er tot dusver geen exclusief Harderwijkse kleuren 
ontdekt zijn, moeten we zoeken naar een ander houvast 
voor het samenstellen van een palet dat het historische ka-
rakter van de binnenstad van Harderwijk kan versterken.

De vraag is dan: wat is het meest karakteristieke onder–deel 
van oud Harderwijk, wat onderscheidt oud Harderwijk van 
andere oude steden? Het antwoord zal nauwelijks nog ie-
mand verbazen - dat is de stadsmuur. De Vischpoort, het 
hart van de stadsmuur, is namelijk al sinds lange tijd een 
vertrouwd icoon, een ingeburgerd stadslogo. 

Onderscheidend is de stadsmuur omdat vrijwel overal el-
ders de muur werd gesloopt als een stad ging uitbreiden. 
Veel steden hebben nog altijd een singel, maar er zijn maar 
weinig steden met een muur.

Bovendien is de stadsmuur een fraai historisch document. 
Het is een staalkaart van tientallen soorten baksteen - steen 
die honderden jaren oud is en steen waarmee de muur in 
de loop der tijd werd bijgewerkt. Meer of minder vervuild, 
meer of minder begroeid met algen en korstmossen en ver-
schillende soorten voeg. Een veelkleurig anker voor een pa-
let voor historisch Harderwijk.

Wat betekent de keuze voor de ‘stadsmuur als anker van 
historisch Harderwijk’ voor het samenstellen van een kleu-
renpalet voor Harderwijk?

Allereerst is het een keuze voor natuurtinten. Baksteen is 
een natuurproduct, met veel variatie in kleur, en vrijwel al-
tijd een mengkleur; de voornaamste kleur van de stadsmuur 
is oranje, soms neigend naar rood en soms naar paars. Hier 
en daar zit een gele steen, die, juist omdat deze weinig voor-
komt, er tussenuit springt. 

Door de vervuiling is grijs, van licht tot donker, een belang-
rijke component van het kleurbeeld van de muur. De ver-
vuiling is heel wisselend, waardoor het kleurscala nog extra 
verbreed wordt. Maar grijs is ook de kleur van de voeg, en 
ook daarin zijn verschillende tinten te ontdekken - door 
verschillen in materiaal en, eveneens, door de mate van 
vervuiling.

De keuze voor de stadsmuur als uitgangspunt betekent dat 
het palet afgestemd zal worden op natuurtinten, meng-
kleuren en ‘vervuilde’ tinten. Geen sterke kleuren, maar ge-
dempte, terughoudende tinten die elkaar op subtiele wijze 
aanvullen en versterken. 
Daarmee zal de binnenstad meer verbinding  krijgen met de 
aardse kwaliteit van de muur.
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 BOVENKANT VAN DE STAD

Dakpan
  
Als authentiek onderdeel van de oude stad zijn daken van 
onschatbare waarde omdat ze van alle bouwonderdelen 
het meest met rust gelaten worden. En  - zoals op Google 
maps goed te zien is – vanuit de lucht is oranje de meest 
in het oog lopende kleur van Harderwijk. Meer dan de helft 
van de daken in de binnenstad van Harderwijk is oranje; de 
rest is antracietgrijs. Van oudsher is de grijze pan duurder 
dan de oranje pan, waardoor het oranje de betekenis kreeg 
van ‘arm’, en grijs van ‘rijk’. Vandaag de dag is er nog altijd 
een prijsverschil, maar de kleurbetekenis heeft zich losge-
maakt van de geschiedenis, en de kleuren worden nu gelij-
kelijk gewaardeerd als onderdeel van het stadsbeeld. 

De keramische pan is een belangrijk historisch document 
van de  binnenstad; om deze kwaliteit te beschermen en tot 
zijn recht te doen komen wordt hergebruik van oude kera-
mische pannen aanbevolen. 

Het dak is oranje; alleen voor de chique panden, zoals aan 
de Bruggestraat, wordt een antracietgrijze pan aanbevolen. 

GEVEL

Baksteen

Bij baksteen speelt kleur op een wat complexere wijze een 
belangrijke rol in het kleurbeeld van de binnenstad.    
  
Om te beginnen speelt ook hier het verschil tussen goed-
kope en dure steen. De dure is hard, regelmatig van kleur en 
donker; grijs, bruin, rood en paars zijn meestal tegelijkertijd 
in de stenen aanwezig. Vervuilt de steen, dan krijgt de brui-
ne - en soms bijna zwarte - kleurcomponent de overhand. 
  
De goedkope steen is per definitie kleurrijk. Hij is licht en 
onregelmatig van kleur, en hij werd vroeger meestal gestuct 
of gewit om een gelijkmatiger geheel te krijgen. Tegenwoor-
dig bestaat er meer waardering voor de levendige afwisse-
ling in vorm en kleur van deze stenen, en halen we ze onder 
stuc of verf vandaan. Zo ging het ook met de Vischpoort, en 
sindsdien maakt deze weer deel uit van de ‘kale’ stadsmuur. 

De kleurrijkdom van de baksteen wordt zichtbaar als de 
kleuren van het houtwerk erop afgestemd worden. Daar-
voor zijn gedekte natuurtinten het meest geschikt. Geen 
heldere kleuren, maar ‘vervuild’ wit, geel of grijs.
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GEVEL

Schoon stucwerk

Het meest verrassende onderdeel van het kleurbeeld van 
Harderwijk is het schone (d.w.z. ongeverfde) stucwerk. De 
achtergevels zijn uitzonderlijk consequent van schoon, grijs 
stucwerk, en ook veel zijgevels zijn zo afgewerkt. Op een 
aantal plaatsen is stuc aangebracht in een versierend pa-
troon, waaruit mag blijken dat het stucwerk niet beschouwd 
wordt als een ‘armoedige’ oplossing, maar als een afwerking 
‘die er mag zijn’. Deze karakteristiek is betekenisvol, vooral 
waar het gaat om de relatie tussen de binnenstad en de 
stadsmuur. De gestucte achter- en zijgevels vormen een logi-
sche overgang tussen de chique voorgevels van de panden 
aan de Bruggestraat, en de ruigheid van de stadsmuur. Het is 
daarbij van bijzondere betekenis dat vanaf het water zowel 
de stadsmuur als de achterkant van de stad goed zichtbaar 
zijn. Dit contrast tussen de achterkant en de voorkant van de 
stad is een belangrijk stadskenmerk van Harderwijk.

Om het kleurbeeld van de stad te versterken wordt aanbe-
volen om het schone stucwerk te beperken tot de achter- en 
zijgevels. De keuze voor baksteen als anker voor het kleur-
beeld brengt met zich mee dat baksteen schoon blijft, dus 
niet wordt gestuct en/of gewit. De reeds gestucte voorgevels 
worden natuurgrijs of beige gesausd.

GEVEL

Witten

Witten was eeuwenlang de goedkoopste manier om de on-
regelmatige steen aan het zicht te onttrekken. Kalkwitsel van 
gemalen schelpen was gemakkelijk verkrijgbaar en goedko-
per dan stucwerk. Kalkwit is een gebroken wit: romig, met 
een bruine, rode of groenige vervuiling. Het is nooit hardwit. 
In de loop van de 19e eeuw komen de fabrieksmatig gepro-
duceerde witten (eerst loodwit, later zinkwit en titaanwit) 
op de markt, en wordt ‘puur wit’ populair, eerst als uitvloei-
sel van de Franse tijd, en vervolgens in de Neoklassieke 
bouwstijl. Dit Neoklassieke wit heeft, in combinatie met 
een zo donker mogelijk groen, het Nederlandse kleurbeeld 
meer dan een eeuw lang bepaald. Onder invloed van dit 
kleurbeeld werd ook aan kalkwit kunstmatig ultramarijn 
(‘poppetjesblauw’) toegevoegd om het ‘witter-dan-wit’ te 
maken.  

Schone baksteen wordt niet gestuct en/of gewit. Voorgevels 
van huizen die reeds gestuct of geverfd zijn worden gewit 
met origineel kalkwit, of met een mineraalverf met de kleur 
van kalkwit. Alleen Neoklassieke voorgevels worden gewit 
in puur wit. Reeds gestucte of geverfde zijgevels kunnen, 
vanwege de lichtopbrengst, gewit worden indien ze gele-
gen zijn aan een smalle steeg of straat. Achtergevels worden 
niet gewit.
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  GEVEL

 Ornamentaal stucwerk

  De gestucte voeting of muurplint is een imitatie van een 
dergelijke band op de basis van de muur van gijze natuur-
steen, en wordt dus grijs gesausd.   
  Ander ornamentaal stucwerk, zoals een versierende band 
of lijst, is oorspronkelijk een imitatie van een grijze of gele 
natuursteen, en krijgt dus een natuurgrijze of -gele kleur. 
Alleen wanneer het ornament ontleend is aan de Neoklas-
sieke stijl, is het hard wit, als een imitatie van witte marmer. 
  De gestucte voeting is dus (natuursteen-)grijs.  Praktisch 
gesproken is zwart effectiever, omdat de vervuiling minder 
toont op zwart dan op grijs. De zwarte smetrand is echter 
een imitatie van de teer die voeger direct op de onderste 
rijen bakstenen werd aangebracht - en teer hoort bij een-
voudige huizen, niet bij huizen met een (imitatie-)natuur-
stenen voeting. 

  Samenvattend: 
- gestucte plinten zijn (natuursteen-)grijs, 
- banden en lijsten zijn (natuursteen-)grijs of 
  (natuursteen-)geel,
- tenzij ze Neoklassiek genoemd kunnen worden want in 
  dat geval zijn ze wit, en
- de (niet gestucte) smetrand is (teer-)zwart.

De poorten in de stadsmuur verbinden Harderwijk met het water
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Gegeven kleuren,  

gekozen kleuren

 De kleuren van baksteen en natuursteen, van dakpannen 
en van ongeschilderd stucwerk zijn ‘gegeven kleuren’. Ze 
zijn meestal niet gekozen om hun kleur, en de kleur die ze 
hebben verandert alleen door veroudering en vervuiling. 
Bij deze contextkleuren horen ook de kleuren van de be-
strating, evenals de kleuren van het levende groen. En zelfs 
de kleuren van het weer, van de dag en de nacht maken deel 
uit van de context.
Hiertegenover staan de ‘gekozen kleuren’, en dat zijn hoofd-
zakelijk verfkleuren. In het voorafgaande ging het, bij het 
schilderen van stucwerk, al wel over verf en gekozen kleur, 
maar het duidelijkst is dit het geval bij het schilderen van 
houtwerk. Dat gebeurt eens in de zeven jaar, en bij iedere 
beurt wordt de kleur opnieuw gekozen. Als deze gekozen 
kleuren goed worden afgestemd op de gegeven kleuren, 
dan wint de stad aan samenhang en komt het historische 
karakter beter tot zijn recht. 
Om kleuren goed te kunnen kiezen en afstemmen moeten 
we weten ‘waar de kleuren vandaan komen’. Daarom volgt 
nu een kleine kleurgeschiedenis.

KLEURGESCHIEDENIS: 1200-1800

Oerkleuren
  
Achthonderd jaar geleden viel er nog maar weinig te kie-
zen aan kleur. Huizen en schuren werden gebouwd van 
inheems eikenhout dat goed bestand was tegen weer en 
wind, en dus niet geschilderd hoefde te worden. Grote 
bouwwerken zoals burchten, kastelen, vestingen en kerken 
werden gebouwd van natuursteen en baksteen die een na-
tuurlijke variatie in vorm en kleur hadden. Natuurtinten be-
paalden het kleurbeeld: grijs, bruin, oranjerood en vaalgeel. 

De weinige krachtige kleuren die beschikbaar waren, zoals 
vermiljoenrood en ultramarijnblauw, werden gebruikt om 
de ‘wapenkleuren’ uit te dragen op een schild, een luik of 
een schilderij. Kleur was een middel om je te onderschei-
den en te vestigen, net als het hedendaagse ‘logo’. Kleur 
werd nog niet gebruikt om de gebouwde omgeving kleur te 
geven. 
  
Wanneer de kleine man zich een stenen huis kan veroorlo-
ven, verandert het beeld. Hij bouwt zijn huis met de goed-
koopste gebakken steen: de onregelmatigste steen uit meer-
dere restpartijen. En hij verbergt dat allegaartje achter een 
laagje kalkwit. Om te voorkomen dat het vocht optrekt in de 
muur, teert hij de onderste rijen baksteen. Het dak bedekt 
hij met de goedkoopste pannen, en die zijn oranje. Goed-
koop, zacht houtwerk beschermt hij aan de buitenkant met 
teer, en aan de binnenkant met roodbruine ijzeroer.   

Zo onstaat een ‘Oerkleurbeeld’, het kleurbeeld van het 
meest eenvoudige ‘gebakken’ huis in onze contreien: zwart, 
wit, oranje en roodbruin. 
Zo krachtig als deze kleurcombinatie van het eenvoudige huis 
is, zo terughoudend is het kleurbeeld van het dure huis in die 
tijd. De dure, regelmatige baksteen is donkerbruin of don-
kerpaars. De natuursteen van voeting, kozijnen en banden is 
grijs, beige of vaalgeel. Het houtwerk is kaal eiken: grijs. 
Eeuwenlang verandert er weinig aan dit beeld. Vermogende 
lieden krijgen langzaamaan meer kleuren tot hun beschik-
king, maar die worden alleen toegepast in het interieur, 
voor het inkleuren van stucwerk en wandschilderingen.
  
Pas met de economische bloei in de 17e eeuw, als er een 
brede middenklasse ontstaat die zich wel een mooi huis, 
maar geen natuursteen kan veroorloven, komt de kleur 
naar buiten, als imitatie van natuursteen. Stucwerk wordt 
gebruikt om natuurstenen voetingen, lijsten en banden te 
imiteren, en krijgt een kleur die past bij de imitatie van de 
natuursteen. Houtwerk wordt op eenzelfde wijze afgewerkt 
in de kleur van de natuursteen. Zo gaat de verfkleur deel 
uitmaken van het stadsbeeld, als een middel voor het imite-
ren van een duurder materiaal. Kleur maakt dus in de Gou-
den Eeuw zijn entree in het stadsbeeld als een middel om 
de status op een goedkope manier te verhogen. En dat doet 
kleur vandaag de dag nog net zo.     
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KLEURGESCHIEDENIS: 1800-1900

Veelkleurigheid

Van 1200 tot 1600 (vier eeuwen) gaan de maatschappelijke 
ontwikkelingen nog weinig sneller dan in de middeleeu-
wen. Van 1600 tot 1800 (twee eeuwen) komen handel en 
wetenschap op gang, en van 1800 tot 1900 (één eeuw) komt, 
op basis van de wetenschappelij–ke kennis, de industrie 
op gang die - naast talloze andere producten - kleur gaat 
maken. In de tweede helft van de 19e eeuw worden tien-
tallen synthetische recepturen ontwikkeld voor kleuren die 
krachtiger zijn dan de kleuren die van natuurlijke pigmen-
ten gemaakt werden. De nieuwe kleuren komen als kant en 
klare verf uit de fabriek - eerst in tubes voor de kunstschil-
der, en in de loop van de 20e eeuw ook in blikken voor de 
huisschilder. 
 Van 1850 tot 1950 gaat het totaal aantal maakbare verfkleu-
ren van enkele tientallen naar duizenden. Daarmee wordt 
de democratisering van de kleuren een feit: iedereen kan 
voortaan over iedere kleur beschikken, geen kleur is nog 
te duur. Tegelijk wordt de kleur constanter dan hij ooit ge-
weest is. En kleur komt los van de drager, kleur wordt een 
fenomeen op zich. Dat laten kunstschilders als Van Gogh 
ons zien (en voelen), en dat demonstreert De Stijl in de ar-
chitectuur. Zo dringt kleur in de 20e eeuw langzaam maar 
zeker verder door in ons leven. Een leven in kleur.

Deze ontwikkeling heeft een dramatisch effect op het kleur-
gebruik in de gebouwde omgeving. Aanvankelijk worden 
de nieuwe kleuren enthousiast toegepast, en in de tweede 
helft van de 19e eeuw is een groot deel van Nederland een 
toverbal. Veel reisverslagen uit die tijd doen verslag van een 
ware ‘kleurwoede’ die huizen omtovert in Hans-en-Grietje-
achtige snoephuisjes, en tuinpaden en stoepen in feeste-
lijke, bonte lopers. 
De verslagen zullen wel wat dik aangezet zijn, maar dat 
de nieuwe kleuren in de gebouwde omgeving werden ge-
bruikt, laten ook schilderijen uit de tweede helft van de 19e 
eeuw zien. Nederland, ook stedelijk Nederland, is daarop 
een bont geheel van vale pasteltinten - een beeld dat een 
eeuw later nergens meer te vinden is... 
Vanaf het eind van de 19e eeuw verdreef een spontane 
‘kleurenstorm’ de nieuwe kleuren uit de gebouwde omge-
ving. Dit gebeurde zo grondig, dat in de 20e eeuw kleur in 
de gebouwde omgeving nauwelijks nog een rol speelde. Af 
en toe brak een architect een lans voor kleur, en in de jaren 
’20 en ’80 vonden interessante architectonische kleurexpe-
rimenten plaats, maar van collectief kleurgebruik was geen 
sprake. 

KLEURGESCHIEDENIS: 1900-2000

Neo- en Hollandsklassiek 

Een eeuw lang zou het ‘Neoklassieke ideaal’ de kleur eron-
der houden. Er is nog maar één kleur, en dat is wit, het wit 
van marmer. Het ideaal van ‘eenvoud en goede verhoudin-
gen’ is gebaseerd op de misvatting dat de Griekse tempels 
wit waren. In de tweede helft van de 19e eeuw kwamen er 
weliswaar bewijzen voor het feit dat de tempels oorspron-
kelijk gekleurd waren geweest, maar desondanks bleef het 
beeld van een witte klassieke oudheid bestaan. 
Het Neoklassieke wit, dat in de Franse tijd zijn intrede al in 
Nederland had gedaan, wordt op die manier een krachtig 
wapen in de strijd tegen de nieuwe kleuren. De strakke klas-
sieke vormen worden ‘witter dan wit’ gemaakt, om in al hun 
witte puurheid het veranderende licht zo goed mogelijk te 
weerspiegelen. Wit is de hoogste vorm van schoonheid.
Om het effect van het wit te versterken wordt het gecombi-
neerd met een donkere achtergrond, en zo ontstaat het hel-
derheidscontrast dat het kleurbeeld van de afgelopen eeuw 
zijn soberheid heeft gegeven. 

In de loop van de 20e eeuw wordt dit strenge beeld enigs-
zins verzacht door het wit te combineren met een donker 
groen, blauw of rood. Deze Hollands Klassieke combinatie 
wordt in de loop van de 20e eeuw steeds populairder, en 
is dat nog altijd. 

In de loop van de 20e eeuw wordt dit strenge beeld enigs-
zins verzacht door het wit te combineren met een donker 
groen, blauw of rood. Deze ‘Hollands Klassieke’ combinatie 
wordt in de loop van de 20e eeuw steeds populairder, en is 
dat nog altijd. 
  Toch behoudt het zo donker mogelijke, bijna zwarte groen 
(bij voorkeur met een blauwige glans) in combinatie met 
een gebroken wit (als imitatie van Bentheimer zandsteen), 
gedurende de hele 20e eeuw de hoogst mogelijke status.
  Daarnaast wordt groen de nationale kleur: van boeren-
groen, via Zaans groen tot monumenten- en grachtengroen - 
met groen kunnen we niets fout doen. Andere kleuren wor-
den naar de marge verdreven: kleur is iets voor de kermis 
en voor kinderen.
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KLEURGESCHIEDENIS: 2000-2010

Terug naar de kleurrijkheid 

van de 19e eeuw?

Nu, in het begin van de 21ste eeuw, lijkt het Neoklassieke 
kleurbeeld zijn kracht verloren te hebben. Men wil nu ‘wel 
eens iets anders’ dan donkergroen en gebroken wit. Mo-
menteel zijn geel en grijs populair, en er komt meer variatie 
in groen, blauw en rood. Het lijkt erop dat er meer ruimte is 
voor kleur.
Deze ontwikkeling is begonnen in de historische omgeving. 
In de afgelopen decennia werd er steeds vaker kleuronder-
zoek gedaan bij het restaureren van monumentale panden. 
Daaruit kwam naar voren dat de combinatie van donker-
groen en gebroken wit niet zo oud was als meestal gedacht 
werd; er kwam aandacht voor andere, oudere kleuren. Zo 
luidde het historisch onderzoek de val in van het onwrik-
baar geachte Neoklassieke kleurbeeld.
Een historische kleur is nu niet meer automatisch donker of 
groen, maar een kleur die de kwaliteit heeft die de kleuren 
in een bepaald tijdperk hadden. Een kleur uit het ‘pre-syn-
thetische’ tijdperk is zachter en valer dan een kleur uit het 
‘synthetische’ tijdperk.  We begrijpen nu dat de zachte, vale 
tinten goed passen in een historische omgeving; en wellicht 
wordt deze aldus weer net zo kleurrijk als hij was in de 19e 

eeuw. HOUTWERK

Voordeuren en luiken 
  
Met de hoofdlijnen van de kleurgeschiedenis in het achter-
hoofd kunnen we nu gaan kijken naar de kleuren van het 
houtwerk, te beginnen met de voordeur. 
De voordeur is het visitekaartje van de bewoner, en als zo-
danig versterkt hij het stedelijke karakter door een leven-
dige kleurvariatie. 

Luiken hebben een soortgelijke betekenis als de voordeur, 
en ze worden dan ook op eenzelfde wijze behandeld. De le-
vendigheid van het stadsbeeld wordt subtiel vergroot door 
de luiken lichter te maken dan de voordeur.

De variatie omvat in principe de hele range van teerzwart, 
via de kleurrijke 19e eeuw en de Neoklassieke 20e eeuw tot 
de hedendaagse kleuren.
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HOUTWERK

Kozijnen en ramen 

Bij eenvoudige schone baksteen panden met kleine ramen 
vormen kozijnen en ramen samen een ‘getrapte’ verbinding 
tussen gevelopening en gevel.
Ze versterken het lijnenspel en zijn daarom licht, in een op 
de gevel afgstemde tint. De levendigheid van het lijnenspel 
wordt subtiel vergroot door raam en kozijn in een net iets 
donkerder of lichter versie van eenzelfde kleur af te wer-
ken. Is de gevel gestuct, dan is het kozijn donker gekleurd. 
  
Bij chique schone baksteen panden met grote ramen met 
roedeverdeling zijn de kozijnen licht en de ramen donker, 
om het raam zo groot mogelijk te doen lijken. Is de gevel 
gestuct, dan krijgt het kozijn de gele of grijze kleur van een 
natuursteenimitatie.

HOUTWERK

Dakgoten, daklijsten, 

boeidelen en windveren  

Houten dakgoten, daklijsten, boeidelen en windveren wer-
ken als een onderstreping van de vorm van de stad. Ze zijn 
niet alleen functioneel, maar verfraaien het stadsbeeld 
doordat ze het levendige lijnenspel van de afwisselende 
maatvoering accentueren.
Bij een donkere gevel zijn de kleuren daarom licht: gebro-
ken witten die licht getint zijn in een kleur die past bij de 
kleurstelling van het betreffende object. Bij een gewitte of 
natuurgrijze of -gele gestucte gevel is het omgekeerd: de lij-
nen zijn relatief donker, maar wel lichter dan de voordeur 
en de luiken.
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HOUTWERK

Erkers, dakkapellen,  

dakramen
  
Erkers, dakkapellen en dakramen zijn grotendeels in de 
afgelopen vijftig jaar aangebracht. Ze versterken het lijnen-
spel en worden wat dat betreft behandeld als dakgoten, lijs-
ten, windveren en boeidelen: licht getint in een bij gevel of 
dak passende kleur. 
Ze voegen echter ook volume toe, en dat kan de rust ver-
storen die het historische stadsbeeld kenmerkt. In dat geval 
wordt het volume gecamoufleerd met een bij de gevel of het 
dak passende kleur.
Dakramen (al dan niet van hout) doen afbreuk aan het ge-
wenste lijnenspel en worden daarom zo goed mogelijk ge-
camoufleerd door ze een bij de dakpannen passende kleur 
te geven. Een uitzondering vormt het (imitatie-)gietijzeren 
dakraam, dat zwart gemaakt wordt.

De kleuren van bladeren, baksteen, zandsteen en 

glas vormen een harmonieus palet van natuurtinten
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 Kleuren voor Harderwijk
T O E P A S S I N G



In deze brochure wordt uiteengezet welke de Kleuren voor 
Harderwijk precies zijn, en hoe u ze kunt gebruiken. De 
‘omdraai-brochure’ bestaat uit twee delen: een deel ‘toe-
passing’ (deze kant van de brochure) en een deel ‘geschie-
denis’ (de andere kant van de brochure). Het geschiedenis-
deel behandelt de vraag waar de Kleuren voor Harderwijk 
vandaan komen, en in het toepassingsdeel wordt duidelijk 
hoe u te werk gaat om ze te gebruiken.

Rob van Maanen, auteur van de brochure, doet al ruim 25 
jaar onderzoek naar kleur in Nederland. Hij maakte onder-
meer de ‘Kleurenatlas van Nederland’ en zeven provinciale 
‘Kleurkaarten’. In 2006 richtte hij Het Kleurbureau op, met 
het doel om zijn kennis beschikbaar te maken voor ontwer-
pers, architecten, stedenbouwkundigen en gemeenten. 

In opdracht van de Gemeente Harderwijk ging hij op zoek 
naar de kleuren die het historische karakter van de bin-
nenstad kunnen versterken. Eerst werden daartoe de be-
staande kleuren vastgelegd in een ‘Kleurprofiel’, een dwars-
doorsnee van de kleuren van de Harderwijker binnenstad. 
Van die kleuren werd een waaier gemaakt, en die vormde 
weer de basis voor ‘het palet’, de uiteindelijke waaier met 
de Kleuren voor Harderwijk. 

Er is een groot verschil tussen ‘kleur binnen’ en ‘kleur bui-
ten’. Zolang het niet gaat om een gemeentelijk of rijksmonu-
ment mag binnen alles, daar heerst de persoonlijke smaak, 
maar buiten bepalen we met elkaar de kwaliteit van het 

grotere geheel. Een goede of foute kleur kan die kwaliteit 
maken of breken. Dat is niet zozeer een kwestie van smaak, 
als wel van afstemming. Deze brochure laat zien hoe u uw 
kleurgebruik kunt afstemmen op uw omgeving, en zo kunt 
bijdragen aan het versterken van de historische kwaliteit 
van de binnenstad van Harderwijk.

De waaier voor Harderwijk
 
De kleurenwaaier voor Harderwijk bestaat uit 63 kleu-
ren. De helft daarvan zijn kleuren uit het ‘kleurprofiel’, de 
dwarsdoorsnee van de bestaande kleuren van de binnen-
stad van Harderwijk. Veel van deze aangetroffen kleuren 
sluiten goed aan bij een bepaalde fase van de kleurgeschie-
denis, en het lag dus voor de hand om die in de waaier op 
te nemen. Op die manier kreeg de waaier zijn basis in het 
bestaande kleurgebruik, en daarmee wordt duidelijk dat 
het hedendaagse kleurgebruik in veel gevallen al ‘historisch 
kleurgebruik’ is. 

Er hoeft dus niet ingrijpend van koers veranderd te worden 
om met het kleurgebruik aan het versterken van het histo-
rische karakter van de binnenstad bij te dragen. Het gaat 
meer om het bewust worden van de achtergronden van 
een bepaald kleurgebruik dan om het veranderen van het 
kleurgebruik. 
Afstemmen, proeven en bijstellen - zorgvuldig met kleur 
omgaan: daarmee valt de grootste winst te behalen, en 
daarvoor zijn de waaierkleuren het instrument. De waaier 
biedt een palet waarin de verschillende historische kleur-
perioden vertegenwoordigd zijn, met voldoende varianten 
om een levendig kleurbeeld te scheppen dat de historische 
kwaliteit van de binnenstad beter tot zijn recht doet komen. 
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Hierbven is de kleurenwaaier zodanig gegroepeerd dat 
goed te zien is hoe hij is opgebouwd. 

In kolom 1 zijn de kleuren van de context verzameld. Dat 
zijn de kleuren van de baksteen van de stadsmuur, van de 
korstmossen op de muur, van de voeg van de muur, en van 
stucwerk, dakpannen en klinkers. Deze kleuren zijn in de 
waaier opgenomen om de toe te passen kleuren er op af te 
stemmen.

In kolom 2 staan de eeuwenoude gelen, en de groenen en 
blauwen uit de 19e eeuw. Deze kleuren maken samen deel 
uit van de ‘Veelkleurigheid’, de periode waarin de nieuwe 

kleuren die op de markt kwamen ook allemaal gebruikt 
werden. Deze periode beleeft zijn hoogtepunt in de tweede 
helft van de 19e eeuw.                                                                                                     

Kolom 3, de grijze kolom, staat niet voor niets in het midden. 
Grijs is een verbindende kleur bij uitstek, en grijs is van alle 
tijden en van alle stijlen.

In de kolommen 4 en 5 draait het om helderheidscontrast, 
om het verschil tussen licht en donker dat kenmerkend is 
voor de Oerkleuren en voor de Neoklassieke en Hollands 
Klassieke stijl van de afgelopen eeuw. 

 Op de volgende pagina’s staan negen kleurcombinaties die 
op basis van deze hoofdlijnen zijn samengesteld. Het is de 
bedoeling dat u een combinatie uitkiest die bij uw pand - en 
smaak - past.

  De kleurcode die in de kleurstalen van de combinaties staat, 
is een ACC-code (Acoat Color Codification). Dit is een code 
voor verfkleuren, die uit drie delen bestaat, bv ‘F6.05.85’. 
Het eerste deel (F6) is een aanduiding van de kleurtoon. De 
twee getallen staan respectievelijk voor percentages van 
verzadiging (van weinig naar veel van de kleur) en helder-
heid (van een donkere naar een lichte versie van de kleur).
  Er zijn meer kleurcoderingssystemen, maar deze codering 
heeft het voordeel dat hij gemakkelijk te begrijpen is, en 
dat iedere kleurcode in verf te maken valt. De kleurcode is 
niet gebonden aan een bepaald merk verf. Bij de verfwin-
kel kunt u de kleuren in verf van ieder gewenst merk laten 
maken.

Let op!  Voor panden met een monumentenstatus geldt 
dat vergunning dient te worden aangevraagd voor wij-
ziging van de kleurstelling. 

k0lom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4  kolom 5
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Voorgevel van baksteen: Oerkleuren

Deze kleurcombinatie bestaat uit de kleuren van baksteen, teer, kalkwit en ijzeroer.
IJzeroer is opgelost ijzer dat door het grondwater verspreid wordt, en op veel plaat-
sen in Oost-Nederland aan de oppervlakte komt. IJzeroxide (roest) is het oudste 
houtcon–serverende middel, en heeft in die hoedanigheid namen als ‘dodekop’ en 
‘ossenbloed’.

baksteen: schoon/vervuild

voordeur: oerrood 

luiken binnenzijde: als voordeur of tot 10% lichter
 
luiken buitenzijde: teerzwart

kozijnen en ramen: kalkwit neutraal of kalkwit geel

dakgoot: kalkwit neutraal
 
daklijst en boeideel: kalkwit rood of kalkwit groen

windveer: kalkwit geel

erker: vaste delen oerrood, bewegende delen kalkwit rood

voeting: teerzwart 

dakkapel: camouflagetinten (passend bij dakpan)

dakraam: camouflagetinten (passend bij dakpan)

Voorgevel van donkere baksteen: Veelkleurigheid

Door de Industriële Revolutie ontstond een middenklasse die zich schilderwerk kon 
veroorloven, en deze maakte dankbaar gebruik van de vele kleuren die fabrieksmatig 
geproduceerd werden. Aanvankelijk zijn het nog kleuren op basis van natuurlijke pig-
menten. Met uitzondering van blauw: dat is al een synthetische kleur.

baksteen: rood/paars

voordeur: grijs, blauw, geel, groen
luiken: zelfde kleuren, eventueel (tot) 10% lichter

kozijnen: grijs
 
ramen en erker : geel- en roodwit

dakgoot, daklijst, boeideel: blauw- en groenwit

windveer: geel- en roodwit

muurplint: imitatie grijze en paarsgrijze natuursteen 

dakkapel: vaste delen grijs, bewegende delen groenwit 

dakraam: camouflagetinten (passend bij dakpan)

combinatie

1
combinatie

2
C4.30.30

C4.30.30

ON.00.02

F6.06.85

F6.05.08

E0.03.84

F2.07.88

C4.30.30

ON.00.02

A0.05.35

A0.05.35

F2.07.88

G4.04.84

E0.03.84

D2.15.15

D2.15.15

CN.02.37

T0.40.30

F6.15.80

E8.35.35

G8.40.30

LN.02.37

EN.02.90

SN.02.85

F2.07.88

AN.02.35

A0.05.35

A0.05.35

0FN.02.37

T0.45.40

F6.20.70

F2.30.50

H2.25.30

SN.02.37

ZN.01.83

L0.03.88

E0.03.84

A0.05.25

L0.03.88

D2.15.15
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Voorgevel van donkere baksteen: Neoklassiek

In de loop van de 19e eeuw kwamen er steeds meer synthetische kleuren op de markt 
met ongekende kleurkracht; Van Gogh heeft ons daarmee de ogen voor kleur ge-
opend. De Veelkleurigheid kreeg er kakofonische trekjes door, en een reactie kon niet 
uitblijven: de kleuren maakten plaats voor een, eveneens nieuw, witter-dan-wit wit.  

baksteen: donkerbruin

baksteen: donkerpaars

voordeur: donkergroen/-blauw
 
luiken: zwart

kozijnen: wit

ramen: donkergroen/-blauw
 
daklijst, boeideel, windveer: wit

erker vaste delen: geelwit

 erker bewegende delen: donkergroen/-blauw

voeting: donkergrijs 

dakkapel: vaste delen grijs, bewegende delen geelwit

dakraam: grijs bij grijze pannen, bruin bij oranje pannen

Voorgevel van donkere baksteen: Hollands Klassiek

De hele 20e eeuw hield de Neoklassieke soberheid Nederland in zijn ban. Er was 
geen kleur - op Grachtengroen, Monumentengroen, Zaans groen en (voor de kenner) 
Bentheimer na. Toch komt er in de loop van de eeuw voorzichtig enige kleur in deze 
kleurarmoede; bij Hollands Klassiek hoort niet alleen groen, maar ook blauw en rood. 

baksteen: donkerbruin

voordeur: donkergroen, -blauw, -rood
 
luiken: zelfde kleur als voordeur

kozijnen: geelwit

ramen: donkergroen/-blauw
 
daklijst, boeideel, windveer: geelwit

erker vaste delen: geelwit

 erker bewegende delen: donkergroen/-blauw

voeting: licht- of donkergrijs 

dakkapel: vaste delen grijs, bewegende delen geelwit

dakraam: grijs bij grijze pannen, bruin bij oranje pannen

combinatie

3
combinatie

4

N0.15.10

ON.00.02

GN.00.88

N0.15.10

GN.00.88

EN.02.90

N0.15.10

S8.14.17

A0.05.35

A0.05.35

U2.21.09

U2.21.09

U2.21.09

EN.02.90

D2.15.15

L0.15.15

U0.30.16

B6.45.15

EN.02.90

N0.15.10

EN.02.09

EN.02.09

N0.15.10

S0.10.40

A0.05.35

A0.05.35

L2.10.12

U2.21.09

A6.25.05

U2.21.09

U2.21.09

S8.14.17

EN.02.09

D2.15.15
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Voorgevel van lichte baksteen: Veelkleurigheid

De Veelkleurigheid past het best bij de huizen die in de Veelkleurige periode wer-
den gebouwd, in de tweede helft van de 19e eeuw. En dan speciaal bij de gevels van 
oranjerode of gele baksteen, of een combinatie daarvan, met soms ook nog een boog 
of band van geglazuurde blauwe of groene stenen. Dáár past Veelkleurige verf bij.

baksteen: oranjerood/geel

voordeur: grijs, blauw, geel, groen
luiken: zelfde kleuren, eventueel (tot) 10% lichter

kozijnen: grijs
 
ramen en erker : geel- en roodwit

dakgoot, daklijst, boeideel: blauw- en groenwit

 windveer: geel- en roodwit

muurplint: imitatie grijze en paarsgrijze natuursteen 

dakkapel: vaste delen grijs, bewegende delen groenwit 

dakraam: camouflagetinten (passend bij dakpan)

Voorgevel van gewitte baksteen: Oerkleuren

Dit is een combinatie van de kleur van kalkwit, teer en ijzeroer - het oer-kleurbeeld 
van het huis met een niet gestucte maar wel gewitte bakstenen gevel. De kleur van 
kalkwit is heel uiteenlopend: het is een gebroken wit, met rode, gele, groene of grijze 
nuances. IJzeroer heeft een roestkleur, een roodbruin dat kan variëren in helderheid.

baksteen: kalkwit neutraal of kalkwit geel

(vervolg baksteen)  kalkwit rood of kalkwit groen

voordeur en luiken binnenzijde: oerrood
 
luiken buitenzijde: teerzwart

kozijnen: oerrood

ramen en dakgoot: kalkwit neutraal

daklijst en boeideel: kalkwit rood of kalkwit groen

windveer: kalkwit geel

erker: vaste delen oerrood, bewegende delen kalkwit rood

voeting: teerzwart 

dakkapel: camouflagetinten (passend bij dakpan)

dakraam: camouflagetinten (passend bij dakpan)

combinatie

5
combinatie

6
C4.3040

CN.02.37

T0.40.30

F6.15.80

E8.35.55

G8.40.30

LN.02.37

EN.02.90

SN.02.85

F2.07.88

AN.02.35

A0.05.35

A0.05.35

E8.20.60

FN.02.37

T0.45.40

F6.20.70

F2.30.50

H2.25.30

SN.02.37

ZN.01.83

L0.03.88

E0.03.84

A0.05.25

L0.03.88

D2.15.15

F6.05.85

E0.03.84

C4.30.30

ON.00.02

C4.30.30

F6.05.85

E0.03.84

F2.07.88

C4.30.30

ON.00.02

A0.05.35

A0.05.35

F2.07.88

G4.04.84

G4.04.84

E0.03.84

D2.15.15

D2.15.15
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Gestucte en/of geverfde voorgevel: Veelkleurigheid

De Veelkleurige periode was uitbundig; niet alleen ontstonden nieuwe mogelijkheden 
door nieuwe verven en kleuren, maar ook werden oude stijlen herontdekt, en kregen 
deze als Neo-stijl nieuw leven ingeblazen d.m.v. imitatie. Imitatie van grijze en gele 
natuursteen wordt de basis voor het meest voorbeeldige Veelkleurige gevelbeeld. 
NB: Hou baksteen schoon; deze combinatie is alleen bedoeld voor gevels die al 
gestuct of geverfd zijn.
voorgevel: imitatie grijze natuursteen

voorgevel:  imitatie gele natuursteen

voordeur: grijs, geel, groen of blauw
 
luiken: zelfde kleuren, eventueel (tot) 10% lichter

kozijnen: grijs
 
ramen en erker: geel- en roodwit

dakgoot, daklijst, boeideel: blauw- en groenwit

windveer: geel- en roodwit

muurplint: imitatie grijze en paarsgrijze natuursteen 

dakkapel: vaste delen grijs, bewegende delen groenwit 

dakraam: camouflagetinten (passend bij dakpan)

Gestucte en/of geverfde voorgevel: Neoklassiek

Het witste kleurbeeld is dat van een gewitte voorgevel in Neoklassieke stijl. Omdat 
hierin de natuurlijke tinten van baksteen of oer-elementen ontbreken, is dit het minst 
kleurige kleurbeeld. NB: Hou baksteen schoon; deze combinatie is alleen bedoeld 
voor gevels die al gestuct of geverfd zijn.

voorgevel: wit

voordeur: donkergroen/-blauw

luiken: zwart

ramen: wit

kozijnen: donkergroen/-blauw
 
daklijst, boeideel, windveer: wit

erker vaste delen: geelwit

erker bewegende delen: donkergroen/-blauw

voeting: donkergrijs 

dakkapel: vaste delen grijs, bewegende delen geelwit

dakraam: grijs bij grijze pannen, bruin bij oranje pannen

combinatie

7
combinatie

8
CN.02.67

F6.15.80

CN.02.37

E8.35.35

G8.40.30

T0.45.35

LN.02.37

EN.02.09

SN.02.85

F2.07.88

AN.02.35

A0.05.35

A0.05.35

FN.02.67

F6.20.70

FN.02.37

F2.30.50

H2.25.30

T0.40.30

SN.02.37

ZN.01.83

L0.03.88

E0.03.84

A0.05.25

L0.03.88

D2.15.15

GN.00.88

N0.15.10

ON.00.02

GN.00.88

NO.15.10

GN.00.88

EN.02.90

N0.15.10

S8.14.17

A0.05.35

A0.05.35

U2.21.09

U2.21.09

U2.21.09

EN.02.90

D2.15.15

12 13



Gestucte en/of geverfde voorgevel: Hollands Klassiek

Op een gewitte gevel komen de donkere kleuren goed tot hun recht. Zo leidt de basis 
van Neoklassieke soberheid uiteindelijk toch tot een vrolijk kleurbeeld.
NB: Hou baksteen schoon; deze combinatie is alleen bedoeld voor gevels die al 
gestuct of geverfd zijn. 

gevel: kalkwit geel of rood

voordeur: donkergroen, -blauw, -rood
 
luiken: zelfde kleur als voordeur

ramen: geelwit

kozijnen: donkergroen/-blauw
 
daklijst, boeideel, windveer: donkergroen

erker bewegende delen: geelwit

erker vaste delen: donkergroen/-blauw

voeting: licht- of donkergrijs 

dakkapel: vaste delen grijs, bewegende delen geelwit

dakraam: grijs bij grijze pannen, bruin bij oranje pannen

Aanvullende aanwijzingen

Een oude baksteen is een (eeuwen)oud, kleurrijk historisch 
document. 
In het verleden had men voor deze kwaliteit niet altijd de 
waardering die wij ondertussen wel hebben ontwikkeld, 
en mede daardoor is veel baksteen in de loop der tijd ver-
dwenen achter stucwerk of verf. Meestal betekent dit dat de 
voorgevel gewit wordt - en dit wit trekt de aandacht weg van 
de subtiele kleurrijkheid van de oude bakstenen. Dit effect 
kan echter enigszins worden opgevangen door de gestucte 
voorgevel te voorzien van een terughoudende, natuurlijke 
kleur, waarbij de kleuren van de oude baksteen goed tot 
hun recht komen.  

Dus:  

l  baksteen wordt in het zicht gehouden, d.w.z. niet 
gestuct of geverfd, 

  
  en

l  een eenmaal gestucte of geverfde voorgevel wordt ge-
schilderd in een gele   of grijze natuursteentint 

De gestucte voorgevel wordt dus geverfd, maar de zij- en 
achtergevel die gestuct zijn, worden niet geverfd. Daarmee 
behoudt Harderwijk een onderscheidende kwaliteit die 
aansluit op de gewenste versterking van de relatie van de 
binnenstad met de stadsmuur.

De 9 combinaties hebben in de eerste plaats betrekking op 
de voorgevel, omdat die als visitekaartje het meeste deel 
uitmaakt van het grotere geheel dat de sfeer van de stad 
bepaalt. Uw huis wint echter aan kwaliteit als u de zij- en 
achtergevel met dezelfde zorg behandelt als de voorgevel.  

combinatie

9
F2.07.88

L0.15.15

U0.30.16

B6.45.15

EN.02.90

N0.15.10

N0.15.10

EN.02.90

N0.15.10

S0.10.40

A0.05.35

A0.05.35

E0.03.84

L2.10.12

U2.21.09

A6.25.05

U2.21.09

U2.21.09

S8.14.17

EN.02.90

D2.15.15
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Checklist       

Noteer voor u begint:

 1. Welke onderdelen worden aangepakt? 

 2.   Welke kleuren hebben ze nu? 

 3.   Kies een combinatie

 4.   Noteer de kleurnummers per onderdeel

 5.   Check de gekozen kleuren in de kleurenwaaier 
  van de huisschilder/verfwinkelier

 6.   Bekijk samen met de huisschilder/verfwinkelier de 
  combinatie, en zoek naar onopvallende variatie;
  hiermee draagt u bij aan de levendigheid van het 
  totale kleurbeeld

 7.   Laat de huisschilder proeven opzetten of doe dit zelf

 8.   Stel kleur(en) bij, net zo lang tot u tevreden bent;
  verf is duur, maar een goed getroffen kleur betaalt
  zich terug in jarenlange tevredenheid

 9.   Wat is het oppervlak van elk van de onderdelen?

 10.  Laat de verf in de benodigde hoeveelheid maken

 11.  Heeft u twijfel of vragen? 
  Vraag dan de Gemeente om advies!

Het kleurincident

Kan er dan, als alle aanwijzingen goed opgevolgd worden, 
niets meer fout gaan? Jawel, dat kan, en dat zal ook wel ge-
beuren. Er zullen altijd wel kleuren zijn die we lelijk vinden. 
Want net als bij alles in het leven zullen er ook bij het kleur-
gebruik de uitzonderingen op de regel zijn. 
Die uitzonderingen, de kleurincidenten, hebben twee func-
ties. Allereerst bevestigen zij de regel; zij laten namelijk zien 
hoe het niet moet. 
En soms - heel soms - zijn uitzonderingen weliswaar niet 
volgens de regel, maar hebben wel iets goeds. In zo’n geval 
brengt de uitzondering een nieuwe ontwikkeling op gang. 
Kleur laat zich nooit helemaal in een keurslijf persen, en 
dat zal ook zo blijven - maar het is wel mogelijk om goed 
met kleur om te gaan en zo onze collectieve leefruimte te 
veraangenamen.
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Verklarende woordenlijst 

ACC-code  Acoat Color Codification, een kleurcode opge-
bouwd uit de drie kleurfactoren toon, verzadiging en hel-
derheid; de ACC-waaier is een verfwaaier, dwz de kleuren 
kunnen in verf gemaakt worden; de code werd ontwikkeld 
door Sikkens, maar kan net zo goed voor andere verfmer-
ken gebruikt worden

afstemmend kleurgebruik  het afstemmen van kleur ver-
groot de samenhang van losse onderdelen en versterkt de 
aanwezige sfeer; de tegenhanger van afstemmend kleurge-
bruik is onderscheidend of manifest kleurgebruik (zie ook: 
contextkleuren)

boeideel  (ook: boeibord) opstaande kant van dakrand of 
-goot

contextkleuren  de kleuren direct naast en in de wijdere 
omgeving van een kleur; alles heeft kleur, en alle kleur is 
onderdeel van een combinatie; hoe meer rekening wordt 
gehouden met de kleuren van de context, hoe beter een 
kleur tot zijn recht komt (zie ook: afstemmend kleurgebruik)
daklijst  (geprofileerde) lijst langs de dakrand ter versiering 
van de gevel

klassiek  behorend tot de Griekse en Romeinse oudheid; 
uit vroeger tijden stammend en desondanks niet verou-
derd, een voorbeeldrol waardig

kleurbedding de onopvallende kleuren die samen de ach-
tergrond vormen van een bepaalde kleur

kleurbeeld  het geheel van voor- en achtergrondkleuren 
die samen een beeld vormen

kleurgeschiedenis  beschrijving van ontwikkeling van het 
kleurgebruik door de eeuwen heen

kleurincident  een nadrukkelijk onderscheidende kleur 
als een uitzondering op de regel (zie ook: manifest kleurge-
bruik)

kleuronderzoek  het laag voor laag verwijderen van  verf-
lagen om vast te kunnen welke kleuren in de loop der tijd 
zijn aangebracht

kleurperiode  een periode uit de (zie:) kleurgeschiedenis
kleurprofiel  een dwarsdoorsnee van de bestaande kleuren 
van een plek of gebied

kleurstaal  monster van een kleur, onderdeel van een kleu-
renwaaier

manifest kleurgebruik  kleurgebruik dat zich nadrukkelijk 
onderscheidt van de omgeving

mengkleur  een kleur die is samengesteld uit meerdere 
pigmenten; sinds de opkomst van de sterke synthetische 
pigmenten betekent het mengen van kleur ook het minder 
hard maken van de kleur

muurplint de met natuursteen of stucwerk beklede onder-
ste lagen baksteen van een muur 

Neoklassiek  de in de 18e eeuw ontstane stijl die geba-
seerd is op de klassieke ‘eenvoud en goede verhoudingen’; 
het ideaal leefde vooral sterk in Frankrijk, en kreeg in Ne-
derland in de Franse tijd (1795-1813) een krachtige impuls  

Oerkleuren  de eerste kleuren van de gebouwde omgeving 
van Nederland; het begrip verwijst ook naar ijzeroer, een in 
Oost-Nederland in de grond aanwezig ijzeroxyde, het oud-
ste middel voor houtbescherming

ornamentaal stucwerk  versierend stucwerk zoals een 
muurplint, raam- of daklijsten en gevelbanden

palet  een verzameling van kleuren; hier vooral in de bete-
kenis van kleuren waaruit vrij gekozen kan worden

RAL  een in Duitsland voor de industrie ontwikkeld kleurco-
deringssysteem; in vergelijking met de ACC-code heeft het 
systeem twee bezwaren: de code bestaat uit een nietszeg-
gend nummer en de kleuren zijn geen verfkleuren

schone baksteen  baksteen die niet gestuct, gesaust of ge-
verfd is

schoon stucwerk  stucwerk dat niet gesaust of geverfd is
smetrand  de onderste lagen baksteen die geteerd of ge-
verfd zijn als bescherming tegen vocht en vervuiling

Veelkleurigheid  de kleurperiode die in de 19e eeuw begon 
met het op de markt komen van nieuwe, betaalbare kleuren; 
onder invloed van de Neoklassieke bouwstijl maakt de vee-
kleurigheid plaats voor de combinatie van donkere kleuren 
met een gebroken wit

vervuilde kleur  kleur die niet helder of ‘fel’ is omdat hij 
gedempt wordt door een andere kleur (zie: mengkleur)
voeting  onderste deel van een muur

windveer  houten plank die de buitenste rij pannen van het 
dak omvat om afwaaien van de pannen te voorkomen

ijzeroer  ijzer dat - in opgeloste toestand - in de bodem 
wordt verplaatst door het grondwater en in de vorm van 
roestvlekken zichtbaar kan zijn; groeien deze vlekken uit tot 
grotere, verharde ijzer(hydr)oxideconcreties, dan spreekt 
men van `(ijzer)oer` 
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