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Kleurgebruik gebouwen 
nog vaak ondoordacht

Het is prettig werken in een kantoorpand met kleur, hebben onderzoeken 
aangetoond. Toch worden er nog steeds kantoorpanden opgeleverd met weinig 
kleurgebruik. “Waarom zo ongezellig? Met een paar middelen kun je het zoveel 
vriendelijker maken”, aldus gezondheidswetenschapper Janny Feiertag.

In de gevel van het overheidsgebouw Duo! zijn zonwering, windregu-
latie, daglichttoetreding en constructie geïntegreerd. De ramen kunnen 
open en de horizontale ‘vinnen’ aan de buitenkant weren zomers de 
zon. Meer informatie over het gebouw op www.nieuwbouwkempkens-
berg.nl en een virtuele rondleiding via www.villapanorama.nl (onder 
Visualisaties).
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tapijten en vloeren, die een hoog recycle-
gehalte moesten hebben. “Als de zon naar 
binnen schijnt, zie je op de vloerbedekking 
wel een zweem van rood of blauw.“ Al te 
heftige kleuren op werkplekken vindt Loo-
zekoot ongepast. “Er is een verschil tussen 
waar je ko"e drinkt en waar je werkt. Op 
de ontmoetingsplekken zie je geel en roze. 
Op de werkplekken wordt dat snel schreeu-
werig.”

Prettiger werken
Stichting Kleurenvisie ijvert al 65 jaar 
voor een bewust kleurgebruik. Volgens 
mededirecteur Kim van Savooyen heb-
ben talloze onderzoeken de meerwaarde 
daarvan aangetoond. “Probleem is echter 
dat deze onderzoeken elkaar regelmatig 
tegenspreken, omdat de uitgangspunten en 
meetmethodes van elkaar verschillen. Maar 
je kunt wel degelijk stellen dat mensen pret-
tiger werken in een omgeving waar goed 
over kleur en licht is nagedacht.” Ze merkt 
dat veel architecten, schilders en facilitair 
managers voor een standaard kleurenpa-
let kiezen, mede door gebrek aan kennis. 
“Standaarden zijn vaak makkelijk en veilig, 
maar voegen helaas weinig toe. We zien 
hierdoor veelal dezelfde tinten op de vloer 
liggen.” 

Stoorzender
Kleurenvisie pleit ervoor om een kleuren-
adviseur al bij de architect aan de teken-
tafel te zetten. Nu worden ze vaak pas 
ingeschakeld als gebruikers gaan klagen 
over de sobere kleuren. Als voorbeeld 
noemt Van Savooyen een brede school 
van een bekende architect, waar ’s avonds 
bingo’s worden georganiseerd. De ge-
bouweigenaar klopte wanhopig bij haar 
aan. De ruimte was wel architectonisch ver-
antwoord, maar niet uitnodigend met een 
onverzadigde paarse vloer, witte wanden 
en PL-spots. “Dan kom ik en ben ik een 
stoorzender. Het zou beter zijn, als je aan 
het begin van het traject je rol daarin kunt 
nemen.” Op een andere school waren, net 
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als in het gebouw van Duo2, de betonnen 
muren zichtbaar. “De ouders dachten dat 
het nog geschilderd moest worden. Beton 
is op zich geen punt, maar het geheel moet 
wel in evenwicht zijn of duidelijk in zijn ar-
chitectonische uitspraak.” 

Geen prethuis
Architect Loozekoot benadrukt de doel-
groep. “In het theater in Lelystad is roze toe-
gepast. Dat mag in een gebouw waar het 
feestelijk is. Maar je wilt niet dat de Neder-
landse overheid een soort prethuis heeft. 
Ieder bedrijf heeft een corporate identity. 
Een overheidsgebouw zet eerder in op 
betrouwbaarheid en transparantie dan een 
reclamebureau, dat meer trendgevoelig is.” 
Loozekoot meent niet dat gebruikers van 
een overheidsgebouw een neutrale kleur-
stelling als negatief ervaren. “Sommige 
mensen willen bij een jong, trendy bedrijf 
werken, terwijl anderen een stabiel bedrijf 
kiezen vanwege diens imago. En dat imago 
moet terugkomen in het interieur, kleurge-
bruik en karakter van het gebouw.”   

Gebouw Duo!: heldere kleuren bij receptie.

Neutrale kleuren op werkplekken.

Training kleur in werkomgeving 
Stichting Kleurenvisie start in november met trainingen voor onder meer gebouwbeheerders en 
facilitair managers die bij een renovatie de aanzet kunnen geven tot een kleurrijker werkomgeving. 
“Werken met alleen een RAL-waaier als uitgangspunt geeft een beperkt kleurpalet. Daar kun je geen 
afgepast ontwerp op maken”, aldus Kim van Savooyen, mededirecteur van Stichting Kleurenvisie. 
Meer informatie over kleur (en binnenkort over de trainingen) op www.kleurenvisie.nl. 

Eind vorig jaar opende de Rijksgebou-
wendienst vol trots het nieuwe over-
heidskantoor Duo2 in Groningen van 
de Belastingdienst en Dienst Uitvoering 
Onderwijs (voorheen Studiefinanciering). 
Het torenhoge gebouw is een voorbeeld 
van duurzaam en energiezuinig bouwen. 
In het gebouw werken zo’n 2500 mensen, 
vertelde architect Gerard Loozekoot van 
architectenkantoor UNStudio tijdens een 
rondleiding. Na afloop daarvan stelde Janny 
Feiertag, gezondheidswetenschapper en 
werkzaam bij een GGD, het kleurgebruik 
aan de orde. “Het is wel een duurzaam 
gebouw qua energie en materialen, maar 
is het ook een ‘healthy environment’? Ik zie 
grijs, grijs en antraciet. Sober, haast discipli-
nerend, terwijl er zoveel prachtige, natuur-
lijke kleuren in duurzame vloerbedekking 
en verven zijn.” 

Healthy environment
Feiertag heeft talloze (wetenschappelijke) 
artikelen over de invloed van kleur op het 
welbevinden van mensen verzameld. Juist 
gekozen kan kleur energie geven, zelfs 
activeren of juist kalmeren. Ze roemt het 
Gasunie-gebouw in Groningen, het ZTLO-
pand in Den Bosch en de kantoren van ING 
in Rotterdam. “Maar dit zijn uitzonderingen”, 
aldus Feiertag. “In de architectuur wordt van 
kleur nog te weinig gebruik gemaakt.” 
Architect Loozekoot reageert verbaasd 
op de kritiek want het kleurgebruik in het 
Groninger kantorencomplex was juist 
een groot aandachtspunt, hoewel hij ook 
concessies moest doen. “Aanvankelijk 
waren de kleuren frisser.” Gaandeweg het 
ontwerptraject ging de voorkeur uit naar 
een iets neutralere kleurstelling van vooral 
de werkplekken. “De entree en publieke 
verdiepingen zijn hetzelfde gebleven. Na 
gesprek met de meer dan 2000 gebruikers 
over de basiskleuren en accenten, is voor 
elke verdieping een kleurpalet samenge-
steld, waarbij de werkplekken neutraler zijn 
dan de publieke ruimtes.” 
Nadeel was de beperkte kleurkeuze van 
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