
Kleur 14 ArchitectuurNL #03 / 2010

Rood kruipt waar het niet gaan kan
Beleving en toepassing van rood in architectuur
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tekende roodharige is daarom maar wat blij niet in de middeleeuwen te leven.
Toen werden roodharigen voor heksen aangezien. Ook Judas werd met rood
haar afgebeeld. Bloedsporen spreken instinctief en zeggen ons: pas op, niet
doen of wegwezen! Geen enkel mens op aarde zal deze signalen misverstaan
en daarom treffen we de toepassing overal in de tijd en de ruimte aan. Het
bespreken van alle rode signaalfuncties in verkeer en bedieningssystemen
zou saai worden. Het is leuker om te vertellen over enkele missers, zoals de
rode uniformen van het Engelse leger6 die bij bloedvergieten wat minder
demotiverend zouden zijn, zonder dat men zich afvroeg waarom ze toch als
“sitting ducks” in groene7 velden en bossen werden afgeslacht. Of het
gegeven dat (signaal)rood door de vele kleurslechtzienden8 niet als zodanig
waargenomen wordt. Maar interessanter is de naderende eigenschap9 van
rood. Van alle kleuren heeft rood nog het meest de visuele eigenschap naar je
toe te komen. Misschien ligt er wel een evolutionaire oorzaak aan ten grond-
slag dat we juist rood gemakkelijk, of in geval van een detail zelfs precies

Als er één kleur is, die onlosmakelijk met bloed en passie verbonden is, dan
is het rood wel. Van oorsprong natuurlijk uit bloed ontsproten (“Rudhia”
betekent bloed in Sanskriet) is rood hierna vrijwel direct aan passie verpand.
Dat rood door onze aderen stroomt en ons mondiaal verbindt is een
waarheid als een koe, maar ook wel weer opmerkelijk. Want de aantrek-
kingskracht van deze kleur is hartverwarmend en -verscheurend tegelijk. Het
kost rood vaak moeite de verbindende middenweg te bewandelen met
zoveel bloed zweet en tranen in haar karakter. In dit artikel probeer ik de
rode draad voor u te volgen. 

Kim van Savooyen

In Engeland werd er vroeger veel touw uit de scheepvaart ontvreemd. Dus
bedachten ze een list om het stelen onaantrekkelijk te maken door een rode
draad1 in de touwen te verwerken. De dief zou zichzelf verraden of bij het
verwijderen van de draad het touw onbruikbaar maken. In de spreekwoorde-
lijke zin van ‘herkomst herleiden’ hebben we hier een fraaie verwantschap met
die van een ‘bloedband’ die onze eigen herkomst duidt. Rood heeft een
verbindende kwaliteit die we tegenkomen bij stambomen en bloedbroeders.
Het is van een diepgewortelde emotionele betekenis die het leven viert en je
hier voortdurend aan herinnert: ik kom ergens vandaan, ik hoor ergens bij, ik
leef! In China is rood (mannelijk, yang) nog steeds een levenskleur van geluk
en voorspoed. Een rode voordeur is in de oosterse Feng Shui filosofie een
soort poort naar geluk die je dagelijks passeert. 
De stamboomfunctie van rood kennen we in het westen nog het beste in de
sociale variant. De trouw aan bloedbroeders en de solidariteit met lotgenoten2

wordt levend gehouden in het politieke rood, het linkse rood3. 
Een recent voorbeeld van verbinden vinden we in het interieur van Emporio
Armani in Hong Kong. Een rood lint van glasvezel vlecht zich door het gebouw
om de vloeibare en verbindende ontwerpmethode van Armani te benadrukken
en verschillende functies zichtbaar te verbinden. 

Eerste echte kleur

We zijn ons van oorsprong al zeer bewust van ons bloedbestaan. We hebben
ooit het levenslicht gezien en koesteren dat tot onze dood. We huiveren voor
de duisternis die intreedt zodra het bloed stopt met stromen of op enige wijze
ons lichaam in de steek laat. De angst voor de dood, het zwart voor ogen, is
net zo fundamenteel als het leven zelf. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de
oudste en oorspronkelijke begrippen voor kleur die van licht en donker waren,
de voorlopers van zwart en wit. Hoewel in termen van kleurtheorie achter-
haald – we noemen zwart en wit nu geen kleuren meer – het waren natuurlijk
logische en broodnodige begrippen. Maar voordat er in functionele of kleur-
theoretische zin ook maar sprake was van ‘kleur’ werd rood4 vanzelfsprekend
de eerstvolgende kandidaat om in een begrip gevangen te worden. En zo is
achteraf bezien rood eigenlijk de eerste echte kleur5, ons levenselixer, de
nummer één. 

Signaalkleur

Maar het leven kent vele bedreigingen en vanuit een overlevingsdrang hebben
we allerlei manieren gevonden om ons hiertegen te beschermen. Aanvankelijk
werd bloed nogal letterlijk ingezet om te waarschuwen voor gevaar. Onderge-

1 Red Apple in Rotterdam. 

Foto KCAP Architects&Planners

2 Interieur Emporio Armani in HongKong.

Doriana & Massimiliano Fuksas

3 PanamaPaar in Amsterdam Dedato ontwer-

pers en architecten. Foto Primabeeld,

Marcel van der Burg 

4 Bellevue Arts Museum in Washington

Steven Holl. Foto ArchitectuurNL

1 Van oorsprong red threat geheten.
2Dit komt ook terug in de red ribbon, het symbool van solidariteit met AIDS patiënten.
3 China heeft een dubbelrelatie met rood door de invloed van het communisme.
4 Er zijn veel soorten rood. Ik noem hier de meest bekende: Kraplak, karmijn, rode aarde, bolus,

cinnaber, marsrood, sinope, sanguine, engels, venetiaans, brugsrood, magenta, lakrood, sandrak,

minium, vermiljoen.
5 Rood is ook de eerste kleur die we in regenboog zien vanwege haar lange golflengte. Langere

golflengten kunnen we niet meer met het oog waarnemen.
6 Tot ver in de negentiende eeuw werden vuurrode jassen gebruikt.
7   Rood is complementair aan groen zowel in additieve als subtractieve zin. (subtractief is magenta

het primaire rood) 
8   Tien procent van de mannen kan rood en groen niet onderscheiden en ziet o.a. geen stoplicht-

rood, geen olielampje in de auto en geen rood in het fietspad.
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kunnen waarnemen. We hebben nu eenmaal meer roodgevoelige kegeltjes
op ons netvlies. Kennelijk is het een handig overlevingsinstrument10. Rood is
veel ingezet voor zaken die we onder aandacht wilden brengen. Ook wanneer
deze je slechts voor misvattingen kon behoeden. Zo werden de eerste
handgeschreven boeken door de zogeheten rubricator11 van rode hoofdstukti-
tels voorzien, opdat we de belangrijkste zaken maar goed konden onderschei-
den. 
Rood is mondiaal met de passie voor het leven verbonden. Denk ook aan het
in chinees12 rood verpakt vuurwerk als ultieme viering en onderstreping van de
vooruitgang. Rood staat hiermee voor ‘doorleeft’ en ‘overwinning’. Rood is
beslist een kampioen13. Merken als Coca Cola en Ajax staan bij iedereen
bekend als rode winnaars, zelf als het even tegenzit. Rood is ook het vuur van
de strijd14. In technisch opzicht is rood trouwens ook een warme kleur en is
letterlijk ook in temperatuur warmer15. Maar warmte en het bijkomende gevaar
hebben een even sterke aantrekkingskracht. De uitdaging om te presteren en
overlevingskracht te etaleren, spreekt zo tot onze verbeelding dat het er
sensueel16 van wordt. Mensen verlokken en verleiden elkaar dan ook graag
met rode lappen17. En wat zo gemakkelijk in het oog springt is dus ongebrei-
deld inzetbaar. Maar wee degene die niet sterk in zijn schoenen (of rode
pumps) staat18. Want je verzoekt de goden en trekt mogelijk ook het onheil
aan. Je moet rood dus wel durven gebruiken. Welnu, in de oudheid durfde
men dat. Tot aan de introductie van cadmiumrood was vermiljoen (cinnaber)
het meest dynamische rood. Het werd door de Grieken en Romeinen
gebruikt. Pompeiaans rood (intens rood neigend naar oranje) is ook een
vermiljoen. Om hiervan nog iets te zien moet je snel een kijkje gaan nemen in
Pompeij, want de fresco’ s uit de 7e eeuw voor Christus zijn aangetast door
zon, lucht, water en aanraking. Het rood is inmiddels verworden tot een vaal
roze. We moeten overigens ingesleten ideeën aanpassen voor een juist beeld
van oude Griekse en Romeinse architectuur. Onderzoek toont aan dat deze
oorspronkelijk een zeer bonte kleurstelling had. Die van de Grieken en Etrus-
ken is bijna hysterisch te noemen. Het Witte Huis is dus als historische kopie
eigenlijk een aanfluiting. Laten we kijken naar wat we van recenter tijden
kunnen optekenen over roodgebruik in architectuur.

Zweeds en Hollands rood

Traditioneel Zweeds rood, Falurood, is de kleur van een pigment uit ertsafval,
dat wordt toegepast in verf die heel vaak op huizen in Zweden, Finland en
Noorwegen te vinden is. Ook in Noord Duitsland en de Baltische staten die
vanouds onder Zweedse invloed stonden komt de kleur veel voor. De kleur
wordt vaak omschreven als een vorm van donkerrood (verwant aan Sienna en
Engels rood) en heeft een bijzondere uitstraling (zgn. changeant effect) bij
variërende lichtinval. Het wordt traditioneel gebruikt voor hout omdat het erts
nog andere conserverende componenten bezit. 
De Hollandse traditie van rode baksteen en rode dakpannen is op pragmati-
sche wijze ontstaan uit de beschikbaarheid van kleisedimenten aan onze
rivierbeddingen. De ijzerhoudende klei levert na het bakken een rode kleur op.
Aanvankelijk waren de handgebakken stenen nog duur en konden alleen de
rijken zich een rood huis veroorloven. Vanaf de industrialisatie werden rode
stenen hier veel gebruikt en werden zo gewoon als we in Nederland plegen te
waarderen. We deden hier kennelijk al gek genoeg. 

Red Apple

Laten we eens kijken naar recente projecten in Nederland. In de Wijnhaven
van Rotterdam wilde KCAP Architects&Planners met de Red Apple een
relatie leggen met de oorspronkelijke handel in de Wijnhaven van Rotterdam.
Dit bleek hier vreemd genoeg niet om wijn te gaan, maar om appels en appel-
kistjes. Han van den Born, partner van KCAP en architect van de Red Apple,
woont zelf op de 37e verdieping. Han: “De plek was volgens zeggen niet
geschikt om te ontwikkelen vanwege de “schaduw” van het Lloydgebouw.
Hierdoor werd al snel het idee geboren om met een verzadigde kleur het
gebied uit zijn schaduw te trekken”. De woontoren is overigens iets meer naar
achteren geplaatst om dezelfde reden. Eerst is er onderzoek gedaan om de
gevel deels met rood gekleurd glas te maken, een polyester beton met rode
glaskorrels, gezien het risico dat glas eraf waait op de grote hoogten is
hiervan afgezien. Uiteindelijk is gekozen voor geanodiseerde aluminiumstrips.
Omdat er zoveel materiaal nodig was, moest het van verschillende leveran-
ciers komen. De kleurverschillen zijn hierdoor groter dan de bandbreedte die
was afgesproken maar werden door de architect toch als mooi ervaren. Door

9   In tegenstelling hierop schrijft Le Corbusier in Polychromie architecturale: Het rood houdt een

muur op zijn plaats, bevestigt zijn exacte situatie, zijn afmeting, zijn aanwezigheid.
10 Varianten van het bezweren van onheil: Volksmagie met rode woldraadjes en rode banden die

ziekten wegtoveren. Rode draadjes om planten moesten deze tegen ongedierte beschermen. Uit

de wijsheid van de kabala: Rood koord om de linkerpols beschermt tegen het kwaad. 
11 Hier komt ook ons woord rubriek vandaan. Ruber is rood in het Latijns
12 Rood is ook de kleur van leven van de Tibetaanse Thanka’s.
13 In Amerika spelen veel Footballteams in rood en in Italië is de onoverwinnelijke Ferarri rood
14 Sint Joris die de draak overwon en druppels bloed naliet gaf Engeland rode sporen in haar vlag.

Recenter in 2002 heeft Air Greenland (kan het contrastrijker?) zich in rood gestoken om concur-

rent SAS, overigens succesvol, te lijf te gaan in een concurrentiestrijd.

15 Sterrenkundige William Herschel (1738-1822) heeft ontdekt dat infrarood met een thermometer

waar te nemen is. Uit onderzoeken blijkt ook dat mensen een rode ruimte als warmer ervaren.
16 In het Russisch betekent “krasniy” bijvoorbeeld zowel rood als mooi. 
17 De rode lap voor de stier is helaas een mythe. Een stier is deuteranoop en reageert waarschijn-

lijk vooral op de beweging in plaats van op de kleur.
18 Het verhaal van roodkapje blijkt volgens onderzoek  al heel oud te zijn en in vele varianten terug

te keren als een “vertrouw niet iedereen” verhaal. Een ander voorbeeld is het verhaal van

“Rudolph the red nosed reindeer”. Het oorspronkelijke verhaal vertelt van een ongelukkig rendier

dat wegens zijn rode neus opvallend afweek van de rest. Juist dit rendier redt uiteindelijk de

Kerstman uit een benarde situatie.
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5 MBO Gilde opleiding in Venray BRTArchi-

tecten. Foto Erik van Wel

6 The Wall VVKH Architecten. Foto Architec-

tuurNL

7 Rooie Donders in Almere Liesbeth van der

Pol. Foto Andrea de Poda

8 De Twist in Vlaardingen. Foto West 8 urban

design & landscape architecture

9 Interieur OSG Singelland in Drachten

BRTArchitecten. Foto Jeroen Musch
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met de strips een lijnenspel op de gevel te plaatsen lijkt er beweging in te
zitten. Een van de drie Waterstadtorens van HM Architecten naast de Red
Apple is blauw en heeft een aan water refererende oppervlaktestructuur. Op
grotere afstand verbleekt deze kleur snel tot een grauwe grijs, terwijl het rood
van de Red Apple op grotere afstand waarneembaar blijft. Overigens werd
vrijwel gelijktijdig de Carlton toren (van Dam & Partners) in Almere voltooid,
ook met rode aluminium panelen. 
De brug over de Vlaardingse Vaart, de Twist, vormt een herkenbare schakel in
het regionale fietsnetwerk van Zuid Holland. Ze vormt tevens een stedelijke
en recreatieve verbinding met de Broekpolder. Door de locatie aan de rand
van de stad, in een natuurlijke omgeving heeft de brug als doel de gebruiker
te verleiden en te verrassen. Het natuurlijke karakter van de omgeving wordt
schaars binnen een steeds uitbreidende stad. Een markante sculptuur met
ingetogen karakter wil het moment van ‘oversteken’ vastleggen en zo de
aanwezige landschapskwaliteiten beklemtonen. 

Rood beton

Rood is de lievelingskleur van architect Dick Venneman (dedato), maar niet
per definitie voor architectuur. Dick: “kleur is medebepalend voor stemmingen
en historisch gezien bijna een medium”. Zijn recente project PanamaPaar is
bedoeld als een soort stadspoort tussen het Oostelijk Havengebied en de
Indische buurt in Amsterdam. Er was geen geld, baksteen viel af. Hij wilde
bewust een statement maken, graag ook in hoogte, maar dat mocht niet. Het
kon dus alleen met kleur. De keuze voor rood is gemaakt naar aanleiding van
een gebouw van architect Steven Holl in Washington, ook uitgevoerd in rood
geschilderd beton. De rode kleur op de gevels van het Bellevue Arts Museum
is zeer transparant en Venneman wilde een soortgelijke uitstraling. Gezien de
beperking in het budget werd gekozen voor een duurzame verf. Keim had de
oplossing met Oxiderood (nr.9003), een silicaatverf (minerale verf) die een
verstening aangaat met de ondergrond. KEIM silicaatverven bevatten uitslui-
tend lichtechte, anorganische (= minerale) kleurpigmenten. Organische
pigmenten veranderen van kleur onder invloed van UV-licht. UV-straling en
weersbelasting leiden bij organische bindmiddelen zoals kunstharsdispersies
of siliconenharsemulsies tot microscheurtjes die de lichtbreking veranderen.
De kleur toont dan grauwer en melkachtiger. Minerale bindmiddelen zoals
kaliwaterglas of solsilicaat geven de hoogste UV- bestendigheid en zijn
weervast. Er is gekozen voor een lazuurtechniek, een semi-transparant effect,
die een levendig karakter bewerkstelligt. De kozijnen zijn in dezelfde19 kleur
van het Keim rood gezet. 

Rode scholen

BRTArchitecten gebruikte al eerder veel rood in het interieur van ROC Friese
Poort in Sneek in combinatie met rood meubilair van Gispen. Nu past Erik van
Wel van BRTA rood ook toe aan de buitenkant van de MBO Gilde opleiding
in Venray, die binnenkort opgeleverd wordt. Erik van Wel: “Een bedrijventer-
rein is een rare plek voor een school maar het was de enige beschikbare plek.
In die omgeving van zilverkleurige dozen was er de behoefte om een state-

ment te maken door kleur te bekennen”. RAL 9002 (rood!) heeft de associatie
met snelle auto’s en geeft een stoer uiterlijk voor de MBO leerlingen. Na veel
discussies met welstand over het glimmende effect van de gekozen volkern
platen met aluminium topping, is het er toch doorheen gekomen. Onder
verschillende kijkrichtingen is het rood juist minder verzadigd door de glans
en ogen de rondingen ronder. Een ander kleurrijk project van BRTA is de
praktijkschool voor OSG Singelland en CSG Liudger in Drachten met leerlin-
gen van 12 tot 16 jaar. Hier is na veel overleg met docenten en leerlingen
gekozen voor een palet met verzadigde kleuren voor het interieur, waaronder
veel roodtinten. Rood is een stimulerende kleur, maar door het totale kleuren-
plan en de toepassing met zwarte plafonds (waardoor deze bijna niet meer
aanwezig zijn) is rood hier minder een signaalkleur dan in een witte ruimte. De
ervaring is dat de leerlingen hier rustiger zijn en zich goed kunnen concentre-
ren. 

The Wall en de Rooie Donders

Bij de A2 afslag Leidsche Rijn ligt The Wall20, een ontwerp van VVHK Archi-
tecten met een lengte van 800 meter en 200.000 passanten per etmaal. Een
uitzonderlijke combinatie van geluidsscherm, multifunctioneel gebouw met
XL-winkels, parkeerdek en dienend als geïntegreerde buffer tussen snelweg
en woonwijk. De kleur? Knalrood, iets donkerder dan Ferrarirood, “zodat als
we op de maan zouden staan we The Wall kunnen zien”. Overdag mag dat
lukken, maar in de avond en bij straatlicht zou dat kunnen tegenvallen. Blauw
is in het donker21 de kleur die we het beste waarnemen. Bij de adaptatie van
licht naar donker is rood een kleur die al snel wegvalt en wordt waargenomen
als zwart. Nu kennen we met veel lichtvervuiling in ons land praktisch geen
donker meer maar hebben we wel te maken met kleurweergave in straatver-
lichting. Die is overigens al verbeterd (hogedruknatriumlamp versus lagedruk
natrium) maar laat nog altijd niet het werkelijke rood zien. 
Vanaf de Barnsteenstraat in Almere is tussen het lichtblauwe Smaragdhof
een knalrood flatgebouw aan de rand van de bebouwing zichtbaar. Er staan
drie van deze flats naast elkaar, de ‘Rooie Donders’ van Liesbeth van der Pol.
De gebouwen zijn geïnspireerd door oude graansilo's in de polder. Hoog, in
rood gekleed, verheffen ze zich boven het groene landschap. En dat verheffen
lijkt de toonzetting in Nederland te kenmerken. 
We kunnen denk ik stellen dat in Nederland het rood vooral gebruikt wordt om
op te vallen. Mondjesmaat, maar daarom misschien juist wel effectief in ons
gematigde kleurklimaat. Met een enigszins welwillende houding zou je kunnen
spreken van een kleine opmars, wellicht door de late invloed van buitenlands
erfgoed. We hebben als zeevarend land tenslotte altijd wel wat van den verre
meegenomen.

19 Naar mijn idee zijn de twee kleuren niet identiek, maar bij benadering dezelfde.
20 Een uitgebreid artikel over The Wall staat in ArchitectuurNL #05 2009
21 Bij een laag verlichtingsniveau zien we scotopisch. Hierbij domineert de staafjesfunctie die licht

en donker onderscheidt. Bij fotopisch zien domineert de kegeltjesfunctie en zien we kleuren

goed.
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Kim van Savooyen is kleurspecialist en interieurontwerper
www.vansavooyen.nl en bestuurslid van de Nederlandse Vereni-
ging voor Kleurenstudie www.kleurenvisie.nl
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