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inleiding

In aansluiting op het rapport ‘Wat is typisch? Harderwijk geanalyseerd’ (Gelders Genootschap 2006) en op de
brochure ‘Veelkleurig Harderwijk’ (Gemeente Harderwijk 2008) gaf het Gelders Genootschap in augustus 2008  
opdracht aan Het Kleurbureau om een Kleurprofiel van Harderwijk te maken.

Het Kleurprofiel van Harderwijk is een dwarsdoorsnee van de bestaande kleuren in de binnenstad.

De werkwijze voor het opstellen van een Kleurprofiel is als volgt:
- de stedebouwkundige structuur wordt verkend 
- de kleuren worden op hoofdlijnen geïnventariseerd
- aan de hand van uiteenlopende historische bronnen 
  wordt de herkomst van de kleuren verkend
- van de kleuren wordt een waaier gemaakt
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stadsmuur stadsjuweel (waaierstalen 1 t/m 5)

Authenticiteit is de kwaliteit van het onverstoorbaar eigene:
ongerijmd, onbedacht, aanzettend tot onorthodoxe oplossingen.

De stadsmuur heeft dit alles in hoge mate. De Vischpoort is al 
geruime tijd het icoon van Harderwijk, maar er zijn veel meer 
plekken in de stad die hun karakteristieke sfeer ontlenen aan 
de muur.

Een typisch Harderwijkse kleur is (nog) niet gevonden. Maar als 
de stadsmuur het meest typische van Harderwijk is, dan kunnen 
de kleuren ervan een aanknopingspunt vormen om de identiteit 
van Harderwijk te versterken.

Het is een palet van natuurtinten: bruin, donkerrood, oranje,
geel. En er is de volle geelgroene kleur van de korstmossen - 
een kleurrijk bewijs van de goede luchtkwaliteit in Harderwijk.



park en boom  (waaierstalen 6 en 7)

Het natuurlijke kleurbeeld van de stadsmuur 
sluit goed aan op het uitzicht op water en gras,
en op de bomen die boven de stad uittorenen.



de bovenkant van de stad
(waaierstalen 8 en 9)
 
Naast de keramische dakpan was er als dakbedekking ook riet en 
hout, of, voor de vermogenden, leisteen. Een aantal monumentale 
panden in Harderwijk, waaronder de Vispoort, heeft nog een leien 
dak. Riet en hout zijn, net als elders, uit de stad verbannen.
De oranje dakpan overheerst in de oude binnenstad. Ruwweg een 
derde deel van het totaal is anthracietkleurig. Deze ‘gesmoorde’ 
pannen zijn duurder en werden daarom vooral in het zicht, aan 
de voorzijde, toegepast.

Oude dakpannen vormen waarschijnlijk het meest authentieke 
historische document van de stad omdat er de minste aandacht 
aan wordt geschonken. Misschien moet dat gewoon zo blijven, 
al moet toch wel vermeld worden dat de moderne geglazuurde 
dakpannen op enkele daken achter de Vijhestraat (foto rechts–
onder) een tamelijk ‘harde’ uitzondering zijn op het ‘zachte’ 
dakbeeld van historisch Harderwijk.



de onderkant van de stad (waaierstalen 10 t/m 13)

De onderkant van de stad is de ‘loper’. Net zoals het geval is met de bovenkant, wordt aan de onderkant vaak 
weinig aandacht besteed (de meeste aandacht gaat uit naar de voorkant). Maar terwijl het in het geval van de 
bovenkant nog wel gunstig kan zijn dat er weinig aandacht aan wordt besteed, is dat met de onderkant niet zo. 
De onderkant vraagt veel zorg. En als de gebruikte materialen niet goed schoon kunnen worden gehouden, dan 
vergrauwt de loper. Dat is het geval met betonsteen. Die veroudert lelijk en verliest zijn kleur terwijl gebakken 
klinkers mooi verouderen en hun kleur behouden.

 

De kleuren van de onderkant zijn grijs, paars, oranje en geel.



de achterkant van de stad (waaierstalen 14 t/m 17)

De achterkant van de stad is grijs, het grijs van het stucwerk 
waarmee de oneffenheden van een baksteen-ratjetoe aan het oog 
werden onttrokken. Tegenwoordig vinden we dergelijke sporen van 
het verleden vaak mooi, maar meestal wint nog altijd de neiging 
om de boel er netjes bij te willen hebben staan. 

Grijs is van alle kleuren de rijkste, want in grijs zijn alle kleuren 
mogelijk. Er is neutraal grijs, blauw grijs, geel grijs, rood grijs en 
groen grijs. Een oneindig palet dat goed aansluit op het natuurlijke 
palet van de baksteen, de bomen en het gras.

Een bijkomend voordeel van het stucwerk is dat het mooi veroudert. 
Dit heeft te maken met de pretentieloosheid van het materiaal: de 
verwering geeft het materiaal een schilderachtige kwaliteit. Hier en
daar begint men deze schilderachtigheid te versterken door in de 
stuc een patroon aan te brengen. Zo krijgt het gewone toch iets
bijzonders (afbeelding rechtsonder).



de voorkant van de stad: kalkwit
(waaierstalen 18 en 19)

Zoals de Vispoort het icoon van Harderwijk is, zo zijn de 
‘vissershuisjes’ - de kleine, gewitte huisjes met een oranje 
pannendak en een zwarte smetrand (foto linksboven) - dat 
voor de Hollandse kust en oever. 
Maar hoe Hollands is dit beeld? In Frankrijk staan vergelijk–
bare huisjes aan de Côte d’Opale tussen Calais en Boulogne 
(foto linksmidden). En in België staan ze niet alleen aan 
het water, maar ook in het binnenland (foto linksonder) .

De overeenkomst tussen de huisjes is dat het gaat om de 
eenvoudigste huisjes van baksteen. Een muur, een dak, een
deur en een raam. Voor het eerst niet meer van hout of van
leem, maar van baksteen. De goedkoopste baksteen, dat wel. 
Die was ongelmatig van vorm en kleur, maar al een stuk gelij-
ker dan natuursteen of leem. En als je hem ieder jaar even 
wit kalkte, dan stond de boel er mooi bij. 
Niet alleen de baksteen is de goedkoopste, ook de dakpan is 
dat. Voor het eerst is de dakbedekking uit de bakkerij voor de 
kleine man betaalbaar. Net als de baksteen zijn ook de goed–
koopste dakpannen wat onregelmatig van vorm en kleur, maar 
vergeleken met riet gemakkelijker te leggen, minder brandbaar 
en van een langere levensduur. En ze zijn oranje.
De smetrand tenslotte is zwart omdat hij geteerd werd: teer 
beschermt de goedkope, zachte steen tegen opspattend en 
optrekkend vocht.
De huisjes zijn dus de goedkoopste versie van het ‘gebakken 
huis’. Degene die zich meer kon veroorloven gebruikte betere 
baksteen en pannen, en die waren harder, donkerder en gelijk–
matiger van kleur. Daar hoefde je minder aan te doen.

Ondertussen echter is het witten allang niet meer een teken 
van armoede, en wordt de onregelmatigheid van vorm en kleur 
beschouwd als een natuurlijke kwaliteit met zijn eigen schoon–
heid. Nu de verschijningsvorm zijn dwingende oorzakelijkheid 
ontbeert, wordt het een kwestie van smaak - en die is aan 
mode onderhevig. Misschien wordt de Vischpoort ooit weer 
eens gewit uit behoefte aan strakheid...



              de zijkant van de stad: kalkwit 
                  (waaierstalen 18 en 19)

Dwarsstraatjes en stegen vormen de zijkant van de stad. Daar bevindt zich het grijze 
stucwerk van de achterkant, maar er is ook het kalkwit van de voorkant. In dit geval 
niet zozeer om ‘de boel er netjes bij te hebben staan’ alswel om de lichtopbrengst. 
Hetzelfde wit met een ander doel. Het gaat hierbij om kalkwit, het oudste wit, want 
het extra licht was juist in de tijd waarin er nog geen kunstverlichting was van veel 
belang. ‘s Nachts ging het om licht voor de veiligheid, en overdag haalde het wit het 
zonlicht naar binnen in de donkere zijkamers.

 

Soms worden de schuurtjes achter het 
huis ook wit geschilderd. Om licht te 
brengen in een donkere hoek, en vaak 
ook om niet uit te hoeven kijken op 
een rommelig allegaartje.

Daarmee krijgt het wit dat aangebracht  
wordt op de achterkant de kenmerken 
van het wit op zij- en voorkant...

 



de voorkant van de stad: 
neoklassiek wit (waaierstaal 20)

In loop van de negentiende eeuw sloeg de 
Franse mode om gevels te stucen en te versieren 
met voegen, als een imitatie van natuursteen, 
over naar Nederland. Aanvankelijk werden deze 
gevels in natuursteentinten geschilderd, maar 
met de opkomst van het neoclassicisme werd het 
accent steeds meer gelegd op de strakke vorm en 
het helderheidscontrast. Zo ontstond het beeld 
van een zo wit mogelijk wit in combinatie met 
een zo donker mogelijk groen of blauw - een 
beeld dat tot op de dag van vandaag het kleur–
beeld van Nederland nog sterk bepaalt.

Er zijn in Harderwijk voorbeelden van stucwerk 
met natuursteenimitatie (bovenste twee foto’s), 
en deze zijn gewit - en dat kan dus met recht 
neoklassiek wit genoemd worden. 

Bij andere voorbeelden van neoklassiek wit kan 
het zowel gaan om een eenvoudig huisje (foto 
linksonder), als om nieuwbouw (links op de foto 
middenonder en foto rechtsonder).



de voorkant van de stad: baksteen chique (waaierstalen 21 en 22)

‘Chic’ is een kwestie van status, 
en de vuistregel voor status is: 
hoe groter het helderheidscontrast, 
hoe hoger de status. Het middelste 
pand op de foto heeft, van de bak-
steen panden, het meeste helder–
heidscontrast: de donkerste steen 
en het witste wit.

Daarom hebben de witte gevels en 
de donkere gevels al snel een ver- 
gelijkbare status. Het witste wit, 
het donkerste groen en de donker- 
ste steen zijn samen genoeg voor 
een hoge status, zowel op basis van 
licht als op basis van donker.
En met de combinatie van lichte en 
donkere gevels gaat de statusregel 
ook werken op grotere schaal: hoe 
groter het helderheidscontrast tus–
sen de gevels, hoe hoger de status.

Toch is er een belangrijk verschil 
tussen licht en donker: licht trekt 
meer aandacht dan donker. De don–
kere panden zijn alleen zichtbaar 
als de verhouding donker/licht ten-
minste 3/1 is. In een kleinere ver-
houding werkt de contrastregel 
niet meer, en daalt de status.

In de Bruggestraat werkt deze 
verhouding statusbevestigend.



houtwerk: klassiek (waaierstalen 23 t/m 27)

De klassieke kleurcombinaties voor het houtwerk zijn geba–
seerd op een groot helderheidscontrast. Donkergroen, -rood 
of -blauw in combinatie met (gebroken) wit. 
Het lijkt erop dat het donkergroen zijn vanzelfsprekende 
positie als ‘monumentengroen’ nu snel verliest ten gunste 
van een breder historisch palet. 
Maar hoe historisch zijn de kleuren van de verf die wij 
vandaag aanbrengen? De ‘klassieke’ tinten waarmee wij 
vertrouwd zijn geraakt, zijn niet veel meer dan een eeuw 
oud; de kleuren van eerdere verfgeneraties waren dieper en 
minder stabiel, waardoor ze na verloop van tijd hun patina 
ontwikkelden. Toen werd dat gezien als een bezwaar, nu als 
een vorm van schoonheid.



houtwerk: heraldisch blauw 
(waaierstalen 28 en 29)

Er komt in de Harderwijkse binnenstad veel blauw voor. 
Niet alleen donkerblauw, maar ook lichter, tot blauwgrijs 
aan toe. Meer dan in de meeste vergelijkbare steden - op 
een paar na: in Arnhem, Zutphen en Zwolle speelt het 
blauw ook een opvallende rol.

Meestal zijn deze blauwen in Nederland de kleur van de 
mobiliteit: als je ergens nieuw komt wonen en je weet 
niet welke kleur je moet gebruiken, dan neem je blauw.
Blauw geldt dan ook als een kleur van beweging: een 
wijkende, ongrijpbare kleur.

In Gelderland en Overijssel is blauw bovendien de kleur 
van het feodale verleden, van het ‘blauwe bloed’. De 
kleur van de heersers uit dit tijdperk was het kostbare 
blauw van de ‘lapis lazuli’. In veel gemeentewapens is 
dit heraldische blauw terug te vinden. Ook in dat van 
Harderwijk.



houtwerk: fris groen
(waaierstalen 30 en 31)

Er zijn in de binnenstad van Harderwijk opval–
lend veel frisse middelgroenen. In de rest van 
Nederland zijn deze grotendeels verdwenen - 
en zeker in steden duiken ze niet spontaan op.

Het grote voordeel van groen is dat we er in 
Nederland vertrouwd mee zijn en er goed mee 
om weten te gaan. Bovendien past groen goed 
bij de natuurlijke kleurkwaliteit van baksteen.

 



houtwerk: eigentijds geel
(waaierstalen 32 en 33)

In de afgelopen jaren wordt de ‘bentheimer’, 
het gebroken wit dat meestal gecombineerd 
werd met donkergroen, steeds vaker vervangen 
door een zwaar okergeel, dat vooral doet denken 
aan het geel dat in de Kempen traditioneel veel 
wordt gebruikt. Ook in Harderwijk zijn meerdere 
voorbeelden van dit ‘nieuwe’ geel te vinden.



houtwerk: eigentijds grijs
(waaierstalen 34 en 35)

Het meest recent is de opkomst der grijzen. 
Tot enkele jaren geleden waren deze alleen 
in Broek in Waterland en in Noord-Brabant te 
vinden, maar nu lijken ze, net als het zware 
geel, ‘toe te slaan’ in heel Nederland. 
De kleurontwikkelingen staan nooit stil.



kleurincidenten

Overal waar kleur is, zijn ook ‘kleurincidenten’, uitzonderingen op 
de regel. Ze hebben een belangrijke functie in het kleurbeeld. Om te 
beginnen laten kleurincidenten per definitie zien hoe het niet moet, 
en geven daarmee relief aan het gangbare kleurbeeld. Daarnaast zijn ze 
een symptoom van de dynamiek van het kleurbeeld, want ‘hoe het niet 
moet’ verschilt soms maar weinig van ‘hoe het ook kan’. Iedere verande–
ring in het kleurbeeld is aanvankelijk een incident, maar sommige veran–
deringen krijgen navolging en worden na verloop van tijd een algemeen 
geaccepteerd onderdeel van het kleurbeeld.
Over het paars op de foto rechts, en de combinatie van oranje, bruinrood, 
lichtblauw en groen op de foto linksonder zal weinig verschil van mening 
bestaan: dit zijn incidenten die incidenten zullen blijven. En ook voor het 
oranje op de voordeur geldt dat wel. Maar voor het uitbundige heldere 
groen op de volgende foto ligt het al wat ingewikkelder. Op zich past het 
heldere groen hier wel, maar het is vooral de hoeveelheid die ervoor zorgt 
dat het een incident zal blijven. Op de foto rechtsonder tenslotte is een 
lichtblauw gecombineerd met grijs. Dit is een incident dat voldoende  bij 
het bestaande kleurbeeld aansluit om vernieuwend te kunnen gaan 
werken. De kleurontwikkelingen staan nooit stil.



slotsom

Het Kleurprofiel van de binnenstad van Harderwijk benoemt vijftien hoofdlijnen van het kleurbeeld, en elke hiervan
biedt in principe een aanknopingspunt voor gemeentelijk kleurbeleid.
  
Het Kleurprofiel is een eerste aanzet: wanneer een keuze is gemaakt voor bepaalde aanknopingspunten, dienen deze 
aan een breder onderzoek onderworpen te worden alvorens zij onderdeel kunnen gaan uitmaken van het kleurbeleid. 

Een goed gefundeerd kleurbeleid zal: 

-  de ruimtelijke kwaliteit van Harderwijk versterken

-  de onderscheidende kwaliteit van Harderwijk versterken

-  de toekomstige kleurontwikkelingen verrijken

Het Kleurbureau 
Amsterdam maart 2009


