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Inleiding 

Hoe maak je een buurt die een geheel eigen identiteit heeft en die zich onderscheidt van andere 
buurten in Almere in de grote samenhang die het laat zien tussen stedenbouw, landschap en 
architectuur? Dat was de belangrijkste vraag die aan het begin stond van de planvorming van de 
Regenboogbuurt. Kleur werd als samenbindend thema gekozen, omdat je daarmee, zoals de 
geestelijk vader van de buurt Hans Laumanns aangaf “tegelijk de verschillende buurten binnen de 
wijk een eigen karakter en sfeer kan geven, zonder dat de samenhang van het geheel verloren gaat.” 
Deze themakeuze had verstrekkende gevolgen voor de planvorming en uitvoering van de 
ontwerpen. Op alle schaalniveaus – van stedenbouwkundige hoofdstructuur tot kleurstelling van 
een kozijn – moest afstemming plaatsvinden tussen de stedenbouwers, landschapsarchitecten, 
architecten, woningbouwontwikkelaars en kleurdeskundigen. Voorkomen moest worden dat kleur 
een cosmetisch sausje werd. Kleur moest een stedenbouwkundige betekenis krijgen en de 
ruimtelijke kwaliteit uittillen boven het gemiddelde niveau van wijkontwikkeling in de jaren 
negentig.  

Nu veel woningen aan een grote onderhoudsbeurt toe zijn, evenals de inrichting van de openbare 
ruimte, komt de vraag op: hoe kun je de kwaliteiten van de buurt voor de toekomst borgen? Die 
vraag is extra urgent geworden omdat tussen de bewoners een controverse is ontstaan over de 
vraag in hoeverre bij het onderhoud moet worden vastgehouden aan het oorspronkelijk 
kleurenschema van de muurvlakken. En, valt daar ook de kleur van kozijnen, voordeuren, daklijsten, 
enz. onder?  De gemeente Almere heeft de Commissie Welstand en Erfgoed gevraagd om te 
adviseren over de mogelijkheden van borging van de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten 
van de buurt. De vraagstelling luidde als volgt: 

Vraagstelling Regenboogbuurt 

1. Onderzoek wat van de drie iconen – Klein India, Rode Donders (beide ontworpen door Liesbeth 
van der Pol) en Torenwoningen (ontworpen door Julyan Wickham (Van Eyck en Partners) - in de 
Regenboogbuurt de te beschermen beeldbepalende aspecten zijn. 

2. Onderzoek of er naast de grote kleurvlakken nog andere aspecten in de Regenboorbuurt zijn die 
acuut bescherming nodig hebben. 

3. Onderzoek of, en op welke wijze, de door u aangedragen aspecten in de Regeling kleurbehoud 
Regenboogbuurt op een begrijpelijke en heldere wijze kunnen worden opgenomen. 
 

De commissie heeft de opdracht breder opgevat dan een onderzoek naar de drie iconen binnen de 
buurt, omdat de vraagstelling zonder inzicht in de stedenbouwkundige samenhang niet beantwoord 
kan worden. Voor een afgewogen advies heeft de commissie onderzoek gedaan naar de 
totstandkoming van de buurt en architecten die daarbij betrokken waren, gesproken. In verband 
met de herziening van de welstandsnota (maart 2018) beperkte de commissie zich in eerste 
instantie tot een eerste verkorte versie en heeft zij bij dit advies een samenvatting van het 
onderzoek en een beschrijving van de drie iconen gevoegd. Na de inspraakprocedure is het 
onderzoek als geheel afgerond.  
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Samenvatting 
 
Met de Regenboogbuurt is in de jaren negentig geprobeerd om binnen de strakke opzet van Almere 
Buiten een buurt te maken die in kwaliteit ver uitstak boven het gemiddeld niveau van die tijd. Na de 
grijze jaren vijftig, de bruine jaren zeventig en de witte jaren tachtig, meende gemeentelijk 
projectleider Hans Laumanns, dat kleur een uitstekend bindend middel zou kunnen zijn om tegelijk 
een homogene buurt te kunnen maken met verschillende buurten daarbinnen. Voor Laumanns was 
direct duidelijk dat de toepassing van verschillende kleuren baksteen of alleen het kleuren van de 
ondergeschikte delen onvoldoende impact zou hebben om die eenheid te bereiken. Daarom 
overtuigde hij de andere projectteamleden om uit te gaan van gekleurde muurvlakken. Voor het 
eerst werden woningtypen niet meer gemixt, zodat het verschil tussen buurten ook in de 
verkaveling kon worden vormgegeven. Villa’s en twee-onder-één kappers kwamen in het Villapark, 
gesloten bouwblokken in het Middenrif, rijen eengezinswoningen, afgewisseld met 
middelhoogbouw rond de hoven in de Burcht om een sfeer van stedelijkheid op te roepen en een 
waaier van straatjes in het Lage Vaartse front. Het verschil tussen de buurten kwam ook tot 
uitdrukking in de profilering van de straten. Na enkele intensieve overlegrondes tussen het 
projectteam, bestaande uit projectleider Hans Laumanns (van achtergrond landschapsarchitect) 
stedenbouwkundige Henk de Boer, kleurdeskundige Floor van Dusseldorp en landschapsarchitecten 
Alle Hosper en René van der Velde kwam een uitgekiend kleurenschema naar voren dat als richtlijn 
diende voor de kleurkeuzes van de afzonderlijke projecten. 
 

       
De indeling in buurten                                                                 Het definitieve kleurenschema 
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De overgang van de stedelijke sfeer van de Evenaar, de centrale ontsluitingsweg van Almere Buiten, 
naar het landschap werd het uitgangspunt van het kleurenschema. Het werd gecomponeerd rond 
het perspectief op het open landschap, vormgegeven door het centraal gelegen wigvormige park. 
De schakering van het palet verloopt van koele kleuren in het noorden, via warme kleuren in het 
midden naar zandig witte kleuren in het zuiden. Ze helpen bij de oriëntatie in de buurt. De 
uiteindelijke kleurkeuze voor de afzonderlijke woningbouwprojecten werd bepaald door het 
beplantingsschema. Nu eens is er sprake van contrast tussen de kleur van de boombloesems en 
andere gewassen of van complementariteit, dan weer van overeenstemming. De wisselwerking 
tussen beplanting en bebouwing wisselt natuurlijk met de seizoenen. In plaats van een doorgaande 
waterloop, zoals in andere Almeerse buurten en wijken gebruikelijk is, is het water voor berging in 
de Regenboogbuurt opgedeeld in drie vijvers, afgestemd op de sfeer van de buurt: romantisch in het 
Villapark, als onderdeel van een hof in Klein India en formeel in de Vijverkwartier. Door de 
belangrijke stedenbouwkundige betekenis die kleur in de Regenboogbuurt ging spelen, werd door 
het projectteam en de welstandscommissie uitvoerig overleg gepleegd met de architecten over de 
kleurenstaatjes waarin de kleur van de muurvlakken zorgvuldig werd afgestemd op de kleurstelling 
van ondergeschikte onderdelen als deuren, kozijnen, dakgoten, enz.   
 
De nadruk op de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit, waarnaar bij de totstandkoming 
van de Regenboogbuurt werd gestreefd, is typerend voor de jaren negentig van de vorige eeuw. Dat 
geldt ook voor de grote diversiteit aan woningtypen en experimenten met al dan niet flexibele 
plattegronden. Anders dan bij de voorgaande BouwRai-buurten waar de focus lag op de 
architectuur, werd nu de nadruk gelegd op de stedenbouwkundige samenhang. Met de keuze voor 
een duidelijk thema plaatst de Regenboogbuurt zich in een trend waarin het verhalende karakter in 
de opzet van wijkontwikkeling belangrijk werd. Daarvan zijn de Amersfoortse wijk Kattenbroek en 
het Rotterdamse Prinsenland bekende voorbeelden. De buurt kan zich gemakkelijk meten met 
kleurenwijken in het buitenland als Wohnsiedlung Pilotengasse (Adolf Krischanitz, Herzog & de 
Meuron, Steidle Architekten, 1992) in Wenen en een paar straten in Buda (Boedapest) van A. 
Nemcsisc uit de jaren zeventig. Belangrijke inspiratiebron voor de Regenboogbuurt zijn de 
woningbouwwijken uit de jaren dertig van Bruno Taut in Berlijn geweest. Bij Taut was de oriëntatie 
op de zon en de psychologische werking bepalend voor de kleurkeuze, in de Regenboogbuurt is 
kleur vooral gebruikt om eenheid te bereiken tussen de grote diversiteit aan woningbouw en om de 
oriëntatie binnen de buurt te vergroten.   
 
Sinds de oplevering zo’n twintig jaar geleden hebben weinig veranderingen plaatsgevonden in de 
Regenboogbuurt. De ontwerpen zijn in grote lijnen uitgevoerd zoals ze indertijd aan het 
projectteam en de welstandscommissie zijn gepresenteerd en het beplantingsplan is met kleine 
wijzigingen uitgevoerd. Wie nu door de Regenboogbuurt loopt ziet dat op veel plekken onderhoud 
nodig is. Bewoners hebben zelf nieuwe keim- of verflagen opgebracht, soms op basis van onjuiste 
nummers, omdat ze de bijlage uit het kettingbeding kwijt zijn. Soms ook trekt een eigenaar zich 
niets van de oorspronkelijke kleurstelling aan. De uniform vormgegeven erfafscheidingen zijn vrijwel 
overal nog aanwezig. Wel hebben de bewoners achter de lage erfafscheidingen hogere 
erfafscheidingen, soms tot twee meter hoog, geplaatst die afbreuk doen aan de wisselwerking 
tussen de private en openbare ruimte. De gemeente zelf gaf door wijzigingen in het 
welstandsregiem en herziening van het bestemmingsplan geen signaal naar de bewoners af dat zij 
in een bijzondere, met grote zorgvuldigheid gerealiseerde buurt wonen. Sinds 2015 werken de 
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gemeente en bewoners aan een interactieve kaart van de buurt waarop de juiste Keim-nummers zijn 
aangegeven. 

 

 

Conclusie  
 
Het onderzoek naar de stedenbouwkundige betekenis van kleur in de Regenboogbuurt leidt tot de 
volgende conclusies:  
 
- Representatief: De Regenboogbuurt is representatief voor de Nederlandse architectuur en 
stedenbouw van de jaren negentig die een groot aantal experimenten op het gebied van 
stedenbouw en woningtypologie lieten zien. Ze vertegenwoordigt samen met wijken als 
Kattenbroek in Amersfoort een trend in de Nederlandse stedenbouw, die de verhalende 
mogelijkheden van de stedenbouw onderzoekt.  De toegenomen diversiteit in 
bevolkingssamenstelling wordt weerspiegeld in de diversiteit aan woningtypen. De vormgeving van 
de woningen is kenmerkend voor het nieuwe elan dat in de Nederlandse architectuur van begin 
jaren negentig opkomt. De architecten die voor de Regenboogbuurt ontwierpen, behoren tot de 
toonaangevende ontwerpers uit die tijd. In die zin past de Regenboogbuurt in de Almeerse traditie 
van stedenbouwkundige en architectonische experimenten met voorlopers als Almere Haven, de 
Fantasie, de Realiteit en de BouwRai van 1990 en 1992. 
 
- Integraal: De Regenboogbuurt is uniek omdat de integrale benadering die bij de start van de 
planvorming is gevolgd, een buurt heeft opgeleverd waarin de gelijkwaardige bijdrage van de 
verschillende ontwerpdisciplines –, landschapsarchitectuur, stedenbouw, beeldende kunst – goed 
herkenbaar is en elkaar versterken. Dat was alleen mogelijk door de vasthoudende regie van het 
projectteam, vanaf de aanvang van het project tot aan de oplevering van het laatste 
woningbouwproject. 
 
- Gelijk belang van geheel en onderdeel: De betekenis van kleur in de Regenboogbuurt is 
stedenbouwkundig van aard. Het kleurgebruik heeft in de Regenboogbuurt geen symbolische of 
psychologische functie zoals in de wijken van Le Corbusier en in de Berlijnse wijken van Bruno Taut 
het geval is, die een belangrijke inspiratiebron waren voor de Regenboogbuurt. De kleur van de 
muurvlakken helpt bij de oriëntatie in de buurt door de gradatie van heldere naar lichte kleuren van 
noord naar zuid en de voor elke buurt afzonderlijk ontwikkelde kleurenschema’s. Niet alleen de 
muurvlakken hebben invloed op de waarneming van de stedelijke ruimte, maar ook de kleurstelling 
van onderdelen als raamkozijnen, dakgoten, deuren, daklijsten, enz. Misschien lijkt dat op het eerste 
gezicht niet zo, maar op plaatsen waar sprake is van wijzigingen aan de ondergeschikte delen van de 
woningen, wordt afbreuk gedaan aan de ensemblewerking van het geheel. Alle architecten die voor 
dit onderzoek zijn gesproken (zie verantwoording), geven aan dat zij zeer veel aandacht besteedden 
aan de kleurcompositie van de muurvlakken en de daaraan ondergeschikte delen. Alleen Soeters 
vormt hierop een uitzondering, hetgeen vanuit zijn ontwerpopvatting goed te begrijpen is.  
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Advies: beantwoording van de vragen 

Op basis van deze algemene conclusies zal de commissie ingaan op de drie vragen die de gemeente 
aan de commissie heeft gesteld: 
 

1. Onderzoek wat van de drie iconen – Klein India, Rode Donders en Torenwoningen -  in de 
Regenboogbuurt de te beschermen beeldbepalende aspecten zijn. 

2. Onderzoek of er naast de grote kleurvlakken nog andere aspecten in de Regenboorbuurt zijn 
die acuut bescherming nodig hebben 

3. Onderzoek of, en op welke wijze, de door u aangedragen aspecten in de Regeling kleurbehoud 
Regenboogbuurt op een begrijpelijke en heldere wijze kunnen worden opgenomen. 

 
1.Onderzoek wat van de drie iconen – Klein India, Rode Donders en Torenwoningen -  in de 
Regenboogbuurt de te beschermen beeldbepalende aspecten zijn. 
 
De beeldbepalende aspecten van de drie iconen komen voort uit de ligging binnen het 
stedenbouwkundig plan van de Regenboogbuurt en het kleurenschema dat voor die buurt bepaald 
is. De architectuur en de kleurtoepassing staan daarom in het teken van de stedenbouwkundige 
betekenis van de woningen: 
 
De Rode Donders, Liesbeth van der Pol 
In de opzet van de appartementengebouwen heeft Liesbeth van der Pol bakens op de grens van stad 
en land willen maken die in hun eigenzinnige vormgeving de ligging van de buurt markeren. Dat 
betekent dat de nadruk op de vorm als geheel ligt. De diversiteit aan materialen worden pas bij het 
benaderen van de gebouwen zichtbaar. De beeldbepalende aspecten zijn: 
 

- De in een reeks geplaatste woontorens van gelijke hoogte die genoeg afstand van elkaar 
hebben om ook afzonderlijk te kunnen worden waargenomen. 

- De taps en getrapt naar boven toelopende vorm van het hoofdvolume, afgesloten met een 
hellend dak, geplaatst op een brede uitdijende voet. 

- De toegang tot de hoofdentree door middel van een talud en een brug. 
- De toepassing van de felste kleur rood voor alle onderdelen van de opbouw. 
- De toepassing van verschillende materialen – geprofileerde staalplaten, gezet staal, stalen 

roosters, hout - waardoor bij de toepassing van dezelfde kleur de nadruk op het verschil in 
textuur komt te liggen. 

- De donkerbruin gekleurde bakstenen onderbouw met zwart gemoffelde raamkozijnen. 

Klein India, Liesbeth van der Pol 
Klein India behoort tot het Middenrif van de Regenboogbuurt, maar in plaats van een gesloten 
bouwblok te ontwerpen, zoals gevraagd was, ontwierp Van der Pol twee hofjes die verbonden 
worden door een rechthoekige watervijver, waarbij elk hofje gedomineerd wordt door een 
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woontoren – ‘de paleizen’. Het geheel wordt aan beide uiteinden van de vijver omgeven door kleine 
woningen met puntvormige bergingen – ‘de verdedigingsforten’. Het contrast tussen de buiten- en 
binnenzijde van het complex komt tot uitdrukking in de kleurtoepassing. De beeldbepalende 
aspecten van Klein India zijn: 

- Het contrast tussen de schil van de puntvormige rode bergingen en de twee binnenhoven 
waarvan de een in nuances van blauw en lichtgroen en de ander in nuances van rood en 
oranje gekleurd zijn. De vrij complexe compositie van deze hoven lijkt op een willekeurige 
combinatie van kleuren, maar daarin zit een duidelijke logica die bij verandering van een van 
de vlakken verstoord wordt. 

- De grijs gekleurde, horizontale, houten beschieting boven de in vieren gedeelde, eveneens 
grijs gekleurde glasdeuren en de donkergrijze borstweringen van plaatmateriaal onder de 
ramen op de bovenverdieping van de hof woningen. 

- De dominantie van de beide woongebouwen op de uiteinden van de vijver met de bekroning 
van het zwart gekleurd stalen raamwerk van pergola’s en balkons en de grijs gekleurde 
beschieting erachter. 

- De toepassing van lichtgrijs voor de beplating van de seniorenwoningen boven de deur 
tussen de rode bergingen. 

- De witgekleurde kozijnen als rustige elementen om de kleuren beter tot hun recht te laten 
komen en de rood gekleurde vensterbanken. In de blauwgroen gekleurde hof hadden ze 
blauw moeten zijn. 

- De zwarte gekleurde stalen erfafscheidingen. 
- De flexibiliteit van de woningplattegronden. 
- De inrichting en beplanting van de hoven. 

 
De Torenwoningen 
In zijn ontwerp van de Torenwoningen heeft Julyan Wickham met het torenaccent niet alleen de 
individualiteit van de woning willen benadrukken, maar ook het collectief door de seriële plaatsing 
van de woningen die het straatbeeld een pulserend ritme geven. Daarbij was een zo groot mogelijke 
flexibiliteit zowel in de uitbreiding van de woningen als in de indeling van de woningen het 
uitgangspunt. Het geel dat vanuit het kleurschema was voorgeschreven, heeft hij verlevendigd met 
oranje en paarse vlakken op de oostelijke grote blinde gevelvlakken. 
 
Grijs voor onderdelen als raamkozijnen, deuren, daklijsten en - goten en garages kreeg de voorkeur 
boven kleuren als groen en blauw die te veel aandacht zouden opeisen, of boven wit die de werking 
van het geel zou dempen. De beeldbepalende aspecten van de Torenwoningen zijn: 

- De plattegrond met het driehoekig uiteinde dat uitmondt in de ronde vorm van de toren en 
op alle lagen vrij indeelbaar is. In het veranderend grondplan van de garages wordt de bocht 
in de straat opgevangen. 

- De uitbreidbaarheid en vrije indeelbaarheid van de woningen.   
- De dominantie van de ronde hoogteaccenten die bepalend zijn voor het straatbeeld. 
- De toepassing van geel voor het geheel van torens en de daarmee verbonden volumes en de 

aanwezigheid van oranje vlakken op de blinde gevels en de paarse vlakken op de oostgevel. 
- De grijze kleur van de aan het hoofdvolume ondergeschikte onderdelen ‘because yellow 

rejects other colors’.  
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2.Onderzoek of er naast de grote kleurvlakken nog andere aspecten in de Regenboorbuurt zijn 
die acuut bescherming nodig hebben 
 
De volgende aspecten in de Regenboogbuurt hebben acuut bescherming nodig: 
 
De grote kleurvlakken: 
Voor de architecten die voor dit onderzoek zijn geïnterviewd speelt de kleur van de onderdelen als 
raamkozijnen, deuren, garagepuien, daklijsten en –goten een belangrijke rol in de compositie van de 
ontwerpen. Wijzigingen van de kleur van deze onderdelen kunnen grote invloed hebben op het 
ruimtelijk straatbeeld. 
 
In de Regeling Kleurbehoud wordt ingezoomd op de grote kleurvlakken. Dan is allereerst van belang 
om per project na te gaan wat de grote kleurvlakken zijn. Dat blijkt niet bij elk project hetzelfde te 
zijn. In de bijlage van de Regeling Kleurbehoud worden alleen de nummers uit de Keim-waaier 
genoemd. Bij veel projecten vallen de gekeimde vlakken inderdaad samen met alle grote 
kleurvlakken in het project. Een voorbeeld: 
 

 
In dit project domineren de groene muurvlakken. Laat je de kleur van de kozijnen  
vrij, dan verdwijnt de subtiliteit in de compositie, maar dat heeft verder geen gevolgen voor de  
Stedenbouwkundige betekenis van de kleur van dit blok. 
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Bij de villa’s en twee-onder-één kappers in het Villapark zijn de grote kleurvlakken dominant, de kleuraccenten in de 
kozijnen zijn beperkt en soms is er ook alleen sprake van witte kozijnen. Vrijheid in de kleurstelling van de onderdelen zal 
ook hier beperkt invloed hebben op het effect van de kleur op het ruimtelijk straatbeeld. 
 

 
 
Soeters die de woningen aan onder meer de Prismastraat ontwierp is de enige architect die aan de eigenaren wil overlaten 
welke kleur blauw zij voor de woningen kiezen. In zijn projecten wisselen gestuukte gevels, gekeimde gevels af. De kleur 
van de kozijnen hield hij neutraal.  
 

In andere projecten bestaan de vlakken in de compositie van de gevels ook uit andere materialen 
dan gekeimd baksteen. Daarom zal voor het van kracht gaan van de Regeling Kleurbehoud per 
project geïnventariseerd moeten worden, welke onderdelen tot de grote kleurvlakken moeten 
worden gerekend. Dat zou tegelijk met de nulmeting kunnen worden gedaan die nodig is om in de 
loop van de komende jaren te achterhalen wanneer een exces optreedt.  
 
Vier voorbeelden maken deze problematiek duidelijk: 
 

 
In de woningbouwprojecten van Tonnis Bouman (OTONOMO architecten) in de  
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Ecrustraat spelen de verschillende kleuren rood: de gekleurde beplating, de rode kozijnen rond de ramen op beide 
verdiepingen en de roodgekleurde deuren met het vlak ernaast, een even prominente rol in het straatbeeld als de gele 
muurvlakken. 
 

  
Het zelfde geldt voor de geel of blauw gekleurde betimmering boven de ingang van de woningen aan de Ivoorstraat, 
ontworpen door Wim van den Breemer. 

 

 
Bij de lange gevelrijen van de videwoningen van Bart Duvekot aan de Pastelstraat 
werken de in groen gevatte vensters op de begane grond en de eerste verdieping 
als vlakken in de gevel. 
 

  
Westzijde en oostzijde van een blok uit de woningbouwstroken van Karelse Van der Meer (nu: De  
Zwarte Hond) aan de Pigmentstraat. 
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Karelse en Van der Meer (nu: De Zwarte Hond) ontlenen het verschil in kleur tussen façade en zijgevels aan Bruno Taut. In 
de nissen in de gevel, bijvoorbeeld de portieken, wordt de kleur van de kopgevel van de blokken gebruikt. Zo hopen ze de 
diepte en daarmee de plastiek van het blok te versterken. De kozijnen op de begane grond en de eerste verdieping zijn wit 
en ondergeschikt aan het geheel, omdat zij deze als onderdeel van het interieur beschouwen. De compositie van het 
portiek: de deur, het raamkozijn, de borstwering en de raamstrook boven vormen over de gehele lengte een vlak die in één 
kleur is gesteld. 

 

 
Geurst Schulze Architecten hielden de architectuur van hun woningen aan de Terracottastraat terughoudend, om het 
effect van de kleuren te vergroten. Ze werden daarin sterk geïnspireerd door het werk van Bruno Taut. De kleurstelling van 
de kozijnen komt terug in de compositie van de voordeuren. Laat je de kleuren van de kozijnen aan de keuzevrijheid van de 
bewoners over dan blijven er alleen grote gekleurde gevelvlakken over. 
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Het wit gekleurd boeiboord bij dit project van Ria Smit in de Karmozijnhof is geen muurvlak. Wel is het 
sterk bepalend voor de eenheid in de architectuur van de hof. De kozijnen daarentegen, hebben een meer neutrale functie.  

 
Morfologie van de buurten: Per buurt is bouwhoogte en verkaveling bepalend. Om die reden oogt het 
villapark bijvoorbeeld landschappelijker, en de burcht compact. In de burcht zijn hoogteaccenten 
aangebracht bij toegangen en is geprobeerd in de keuze van de woningtypologie een stedelijke 
sfeer op te roepen. In het Lage Vaartse front dat uitwaaiert naar het landschap, zijn hofjes 
dominant. Wanneer de Regenboogbuurt weer als een bijzondere buurt in de welstandsnota wordt 
opgenomen kan er op worden toegezien dat het verschil in karakter van de buurten behouden blijft. 
Dit kan het geval zijn bij optoppingen, uitbreidingen en nieuwbouw als gevolg van verdichting of na 
een brand. 

Plinten en daken: Daar waar een plintstrook van baksteen is toegepast, is deze van belang om de 
individualiteit van de woning te benadrukken. De toepassing van platte daken was een 
ontwerpvoorwaarde. Dat was om te voorkomen dat dakvlakken de dominantie van de kleurvlakken 
doorbreken.    

Openbare ruimte: Per buurt zijn de straatprofielen verschillend, maar de zwart gekleurde stalen 
erfafscheiding is uniform. 

Beplanting: De soortenkeuze van de beplanting is bepalend geweest voor de uiteindelijke 
kleurkeuze van de vlakken. De principes van contrast, complementariteit of overeenstemming zijn 
leidend in de kleur- en soortenkeuzen van de beplanting, evenals hun eigenschappen bij de 
verandering van de seizoenen. Bij verandering van soortenkeuze moet worden vastgehouden aan 
deze principes.  

3.Onderzoek of, en op welke wijze, de door u aangedragen aspecten in de Regeling 
Kleurbehoud Regenboogbuurt op een begrijpelijke en heldere wijze kunnen worden 
opgenomen. 
 
De kleurvlakken: De Regeling Kleurbehoud is vooral bedoeld voor het behoud van de gekeimde 
muurvlakken. Het is echter goed om te verhelderen wat onder de grote kleurvlakken wordt verstaan 
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en duidelijk te maken waarom de regeling zich beperkt tot de gekeimde vlakken, terwijl vlakken in 
andere materialen even prominent aanwezig kunnen zijn.  
 
Achtergrond van de kleurkeuze: De veronderstelling dat de kleuren verwijzen naar de straatnamen is 
onjuist. Ze gaat voorbij aan het zorgvuldige proces waarin het kleurschema is ontwikkeld en de 
ontwerpenergie die aan de buurt ten grondslag heeft gelegen. Een toelichting daarop zou voor 
bewoners verhelderend kunnen werken, omdat de kleur van hun woning verwijst naar een algeheel 
kleurschema dat per deelgebied verschilt. Kleur in de Regenboogbuurt heeft een stedebouwkundige 
functie. De kleuren van de woningen zijn gebaseerd op een kleurenschema. Hierin is van noord naar 
zuid, van de Evenaar naar het landschap, een gradatie zichtbaar van heldere naar lichte kleuren. 
Deze helpen bij de oriëntatie in de buurt. Daarbij zijn voor elk deelgebied binnen de buurt 
afzonderlijke kleurenschema’s ontwikkeld.  
 
De iconen: Voor de Iconen wordt een aparte kleurregeling voorgesteld. De status van Icoon is door 
geen enkele verordening onderbouwd. Het logische gevolg is dat of de Iconen worden als andere 
projecten beoordeeld of ook de regeling wordt uitgebreid naar de andere objecten.. Het is ook 
moeilijk te beargumenteren dat een project van Geurst en Schulze, die zich vanwege de 
kleurtoepassing in de architectuur terughoudend hebben opgesteld, nu op een andere wijze wordt 
benaderd dan projecten die architectonisch spectaculairder zijn. 

Bijlage: In de tabel die als bijlage bij de Regeling is gevoegd zou een legenda voor de gebruikte 
afkortingen kunnen worden opgenomen. Daarbij is niet helemaal duidelijk waarom bij sommige 
woningbouwblokken slechts één keim-nummer wordt genoemd, terwijl bij bijvoorbeeld de 
Pigmenthof sprake kan zijn van drie verschillende kleurvlakken.  
 
3D visualisatie: De Regeling Kleurbehoud kan worden verhelderd door het maken van een 3D 
visualisatie zodat in één oogopslag duidelijk wordt wat de reden is achter het kleurenschema. Als 
voorbeeld hoe zo’n visualisatie eruit ziet kan de vogelvluchttekening van een wijkje van Bruno Taut 
dienen: 
 

 
3d tekening van door Bruno Taut ontworpen woningbouw   
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in Berlijn, dat als voorbeeld kan dienen voor een 3d  
visualisatie van de Regenboogbuurt om de stedenbouwkundige  
betekenis van kleur te verduidelijken. 

 
Voorkant-achterkant benadering: Als met dit thema in de Regeling Kleurbehoud bedoeld wordt dat 
de regeling bij de meeste projecten alleen voor de voorkant geldt, zal dat voor veel 
woningbouwprojecten geen problemen opleveren. Tenslotte werd bij de totstandkoming van de 
buurt gesteld dat de achtergevels een neutrale kleur zouden kunnen krijgen. Voor enkele projecten 
kan dit onderscheid echter grote gevolgen hebben omdat de achtergevel daarbij geheel in het zicht 
ligt. Denk aan de strokenbouw in de Pigmenthof en een woningbouwstrook van Looff en Van Stigt 
in de Amarantstraat. 
 
Erfafscheidingen: Is het mogelijk de uniformiteit van de erfafscheidingen door middel van de 
excessenregeling te borgen of zijn daarvoor andere middelen nodig? Dit dient nader te worden 
onderzocht. 
 
Opmerking ten overvloede: Partiële herziening bestemmingsplan: 
In de discussie over het meest geschikte instrumentarium om de cultuurhistorische waarden van de 
Regenboogbuurt te behouden, worden zware middelen genoemd als aanwijzing tot monument en 
gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Ze worden geopperd als alternatief voor de excessenregeling 
en de opname van de Regenboogbuurt als bijzonder welstandsgebied in de welstandsnota. Bij de 
aanwijzing tot monument zijn ook wijzigingen aan het interieur vergunningsplichtig. Aan de andere 
kant wordt onterecht gemeld dat bij aanwijzing van de Regenboogbuurt tot een gemeentelijk 
beschermd stadsgezicht achter-aanbouwen en uitbreidingen vergunningplichtig worden. Dat is 
alleen het geval bij van rijkswege beschermde stadsgezichten.  
 
Een vrij eenvoudige middel tot bescherming van de kleuren in de Regenboogbuurt is het maken van 
een partiële herziening van het bestaande bestemmingsplan. Dat kan door middel van een 
Ontwerpbesluit en Ruimtelijke Onderbouwing en als gevolg daarvan de opname van de 
bestemming ‘Waarde Cultuurhistorie’ in de regeling, met daaraan gekoppeld een aanlegvergunning. 
Dit kan ook worden toegepast op de inrichting van de openbare ruimte.  
 
Naar aanleiding van de Modernisering van de Monumentenwet en de wijziging van artikel 3.1.6 van 
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro, d.d.17 juni 2011, staatsblad 5 juli 2011, nr. 339) dient per 1 
januari 2012 bij het maken van bestemmingsplannen een beschrijving te worden opgenomen “van 
de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond 
aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden.” In de toelichting van de Bro staat 
dat dit betekent dat gemeenten een analyse moeten verrichten van de cultuurhistorische waarden 
en daar conclusies aan verbinden die in een bestemmingsplan verankerd worden. Het toekennen 
van een dubbelbestemming ‘Waarde Cultuurhistorie’ aan de bebouwing en het opnemen van een 
aanlegvergunning voor de inrichting van de openbare ruimte en de beplanting kan dus ook zonder 
de aanwijzing van een beschermd stadsgezicht. Veranderingen die van invloed zijn op het ruimtelijk 
beeld van de buurt - in dit geval verandering van de kleur van de muurvlakken en daaraan 
ondergeschikte delen - zijn wel mogelijk maar alleen na toetsing van een adviescommissie aan de 
cultuurhistorische paragraaf. Bij het opstellen van de bijlage waarnaar de aan de bestemming 
Waarde Cultuurhistorie gekoppelde regeling verwijst, moet dan omschreven worden hoever je de 
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bescherming van de kleur wilt laten gaan. Een partiële herziening van een bestemmingsplan 
doorloopt dezelfde procedure als de opstelling van een bestemmingsplan, maar is veel goedkoper. 
Alle onderzoeken die voorafgaan aan het maken van een nieuw bestemmingsplan zijn niet meer 
nodig.  
 
Concluderend adviseert de welstandscommissie: 
 

- Onderzoek in het kader van de Regeling Kleurbehoud bij het maken van de nulmeting wat 
bij elk afzonderlijk projecten moet worden aangemerkt als kleurenvlak. 

- Maak een 3d Visualisatie die het hoe en het waarom van het kleurenschema in één 
oogopslag duidelijk maakt. 

- Onderzoek de precieze profilering van de straten en maak een inventarisatie van de 
beplanting op basis van de uitgangspunten van het ontwerp. 

- Handhaaf op de toepassing van de erfafscheidingen. 
- Onderzoek of de formulering van de welstandscriteria voor de Regenboogbuurt in de 

herziende welstandnota voldoende zijn om bij wijzigingen de waardevolle aspecten van de 
buurt te kunnen borgen. 

- Onderzoek of een partiële herziening van het vigerende bestemmingsplan door het 
opnemen van een dubbelbestemming ‘Waarde-cultuurhistorie’ voor de kleuren en een 
aanlegvergunning voor de profilering van de straten en beplanting een geschikt middel tot 
borging van de cultuurhistorische waarde is.  
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1 Opzet van de buurt: kleur brengt samenhang in 
stedenbouw, beplanting en architectuur 
 

Toen de planvorming voor de Regenboogbuurt startte, was Almere Buiten al enige jaren in 
ontwikkeling. Alle Hosper had voor de nieuw stadskern een groen raamwerk opgezet als kader voor 
een reeks buurten. Almere Buiten is bedoeld voor 12 buurten waarbij de maten van de Flevopolder 
het stramien bepalen. Hosper maakte een netwerk van brede beplantingen met een maaswijdte van 
800 meter, waarin tot aan de aanleg van een buurt nog landbouw kon worden uitgeoefend. Wat 
ontstond is een coulisselandschap met groene zones van 250 meter breed. In Almere projecteerde 
hij drie sferen: de bos-, polder- en watersfeer. Ze komen bij elkaar in het centrum van de Evenaar. 
Het bos dat het raamwerk vormt, werd al vroeg aangeplant zodat er een landschap is wanneer de 
eerste bewoners zich vestigden. De Regenboogbuurt ligt in het zuiden, aan het polderlandschap en 
wordt begrensd door de Lage Vaart. De buurten aan deze zijde worden onderbroken door het 
Meridiaanpark.  
 

 
Het groene raamwerk van Almere Buiten, Alle Hosper, 1980. 
 
 
 
 
 



De Regenboogbuurt – de stedenbouwkundige betekenis van kleur 
Advies Commissie Welstand en Erfgoed, Almere 

 

 19 

 
 
 
 
 

 
Data Regenboogbuurt 
Oppervl.: 900 ha,  
Aantal woningen: 2087, 6 prijsklassen, 36 % huur, 64 % koop (900x800 m2 
Antal inwoners: 5000 inwoners,  
19 ontwikkelaars, 26 architecten.), c. 70 ha.  
 
Organisatie project:  
Projectleider Grondbedrijf: Hans Laumanns, Jack Laddé 
Stedenbouwkundige: Henk de Boer (ook supervisor) 
Stedenbouwkundige: Gerrit Eenkhoorn 
Landschapsarchitect: Alle Hosper, René van der Velde 
Landschapsarchitect: Reinier Nijland 
Kleurdeskundige: Floor van Dusseldorp 
 
Fasering aanleg:  
Fase 1: Noorden van vijvers, 1993 
Villapark: 84 vrije bouwkavels, dakhelling 40%, ingeklemd tussen planmatig ontwikkelde villa’s 
Fase 2: zuiden van vijvers, 1994 
 

 
Op die manier waren de buurten al bij aanvang ingebed in een groenaanleg, waaraan ze ook 
beschutting ontleenden. Iedere buurt telde rond de 1500-2000 woningen, maar waren, in de 
woorden van Hans Laumanns, eentonig van opzet. Voor de Regenboogbuurt zocht hij, door 
Grondzaken aangesteld als projectleider voor de planvorming van de buurt, naar een opzet die de 
ruimtelijke kwaliteit van de buurt boven het gemiddelde niveau kon uittillen. Daarmee zette hij een 
trend die ook in de daaropvolgende buurten als de Seizoenenbuurt en de Eilandenbuurt zou worden 
gevolgd. Voor de buurten in Almere Buiten dacht de gemeente aan een divers woningenaanbod, 
met als gemeenschappelijk karakter rustig en recreatief wonen.  
 
De locatie bood weinig aanknopingspunten om de buurt een eigen identiteit te verlenen. Als gevolg 
van zijn architectuuropleiding in Berlijn was hij bekend met de kleurrijke wijken van Bruno Taut. 
Daarom meende Laumanns dat kleur als samenbindend thema kon zorgen voor een 
onderscheidend karakter van de buurt. 

 De Muziekwijk en de Filmwijk uit respectievelijk 1990 en 1992, die ook onder zijn leiding tot stand 
waren gekomen, waren vooral gefocust op het architectonisch experiment. De benadering bij de 
Regenboogbuurt was veel meer stedenbouwkundig van aard. Het gekozen kleurenpalet moest 
zorgen voor de identiteit van de afzonderlijke deelgebieden binnen de buurt, maar tegelijk de 
samenhang als geheel waarborgen. Om die reden was een integrale benadering van de drie 
ontwerpdisciplines een belangrijke voorwaarde. Er werd een multidisciplinair team opgezet dat 
vanuit de gemeente op alle manieren ondersteund werd (zie kadertekst). Laumanns was de 
drijvende kracht achter de planvorming en uitwerking en met zijn achtergrond als 
landschapsarchitect ook goed in staat het projectteam tot inhoudelijk keuzes te forceren. Als 
voorbereiding op de ontwerpfase werden drie themastudies gemaakt: stedenbouw (Henk de Boer), 
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landschap (Alle Hosper i.s.m. René van der Velde) en kleur (Floor van Dusseldorp). Het 
kleurenschema dat op den duur sturend werd voor de identiteit van de verschillende buurten en het 
ontwerp van de woningbouwprojecten, kwam voort uit een langdurig overleg tussen de teamleden 
en samenspraak met de architecten die ontwerpen voor de buurt maakten.  
 
Allereerst was er een stedenbouwkundige opzet, uitgedacht door Henk de Boer in samenspraak met 
Alle Hosper en Hans Laumanns, waarin de rondom liggende groenstructuur als aanknopingspunt 
werd gebruikt. Die bestond uit een compositie van vier verschillende buurten. Floor van Dusseldorp 
had in overleg met Laumanns, de Boer en Hosper een kleurenschema ontwikkeld waarin de 
overgang tussen de stedelijke zijde langs de Evenaar naar het zuidelijk gelegen landschap tussen 
Lage Vaart en snelweg leidend was. De zoektocht naar het definitieve schema kende verschillende 
fases. Pas het vijfde schema zou uiteindelijk als basis voor de kleurkeuze van de bouwprojecten 
dienen. De BouwRai van 1994 had een beslissende rol in de vaststelling van het vijfde en definitieve 
schema.  
 

 
Deel van de maquette die tentoongesteld werd op de BouwRai van 1994. 
 

Aan de hand van de daar tentoongestelde projecten werd voor het ontwerpteam en de op dat 
moment bij de buurt betrokken architecten goed zichtbaar hoe de kleuren in wisselwerking met 
elkaar uitpakten. Toen een kleurenschema was vastgesteld, hadden Alle Hosper en René van der 
Velde een beplantingsschema voor elk deelgebied en voor de overgangen daartussen gemaakt dat 
leidend werd voor de kleurkeuze van de woningprojecten. “In het proces”, vertelde Van der Velde, 
“gingen beide visies samen op. Steeds ging het om een totale visie voor de buurt, dus de visie op het 
groen en de openbare ruimte was soms leidend in het kiezen van kleur voor de architectuur.” Binnen 
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het kleurenpalet van het schema hadden de architecten een zekere vrijheid om hun eigen kleurtint 
van zowel de muurvlakken als deuren, daklijsten, raamkozijnen en andere onderdelen te kiezen.  

Voor een goed begrip van de relatie tussen kleur en de verschillende woningbouwprojecten is eerst 
inzicht nodig in de stedenbouwkundige opzet, het beplantingsschema en de betekenis van kleur 
daarin. 
 
1.1. Stedenbouwkundige opzet  
 
De Regenboogbuurt bestaat uit vier deelgebieden waarvan het karakter door de keuze van 
woningtypen, soorten beplanting en kleurenpalet wordt bepaald. Er was in tegenstelling tot Almere 
Poort en Almere Stad ook meer vraag naar hoogbouw: vanwege het uitzicht, uit oogpunt van 
veiligheid en vanuit de wens om geen tuin te hebben.  
 

  
 
Deze deelgebieden zijn het Villapark, het Middenrif, het Vijverkwartier (soms de Burcht genoemd) 
en het Lage Vaartse Front. De groene Wig of Kier die de buurt in tweeën deelt, legt een verbinding 
tussen de stedelijk noordzijde langs de Evenaar en het landschap aan de zuidzijde en heeft een 
allesbepalend rol in het kleurenschema van de buurt. Voor de opzet van de Regenboogbuurt gaf de 
rondom liggende groenstructuur belangrijke aanknopingspunten.  
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De Evenaar langs de noordelijke zijde zet de toon voor de stedelijke zijde van de buurt, het 
Meridiaanpark is leidend voor de parkachtige opzet van het Villapark, de Spectrumdreef als 
uitvalsweg richting de snelweg zet een harde scheiding langs het Vijverkwartier neer, terwijl het 
Lage Vaartse front zich opent naar het polderlandschap aan de zuidzijde.  
 
Elke buurt zijn eigen woningtype 
Anders dan voorheen kent de Regenboogbuurt geen sterke menging van woningtypen: vrijstaande 
woningen en twee-onder-een-kap staan bij elkaar in het Villapark, hovenbouw concentreert zich in 
het Middenrif en gesloten bouwblokken van eengezinswoningen met meergezinswoningen in de 
vorm van hoogteaccenten op de hoeken geven vorm aan het Vijverkwartier. Een waaiervormige 
opzet van straatjes met hof bebouwing daartussen en drie woontoren die bakens vormen langs de 
grens van het open landschap karakteriseren het Lage Vaartse Front. Bijzonder in de buurt is het 
hoge percentage seniorenwoningen van 10 % (6% gemiddeld in heel Almere), waarvan het 
merendeel in het Middenrif staan.  
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De woningtypologieën in de Regenboogbuurt. 
 

Elke buurt een eigen opzet 
De Boer wilde de sfeer van het door Harm Veenenbos ontworpen Meridiaanpark als onderdeel van 
het groene netwerk van Almere Buiten zoveel mogelijk in de buurt doortrekken. Daarom legde hij 
de slingerende woonstraten in het verlengde van de voetpaden van het park. De lanen kennen geen 
scheiding van verkeerssoorten en de overgang tussen open - en privédomein verloopt zo 
onmerkbaar mogelijk.  
 

 
Overgang Meridiaanpark in één van de lanen. 

 
Randvoorwaarde voor het ontwerp van de villa’s is de terug liggende garage om rust in het 
straatbeeld te bereiken. Het Middenrif in de centrale strook in de buurt omvat naast woningen ook 
enkele voorzieningen, zoals een supermarkt en een school, en wordt begrensd door twee rechte, 
noord-zuid lopende straten: de Regenboogweg en de Prismastraat. Drie langzaam verkeerroutes die 
de buurt dwars doorsnijden scheiden de hoven van elkaar. De bewoners van de binnenhoven delen, 
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los van een eigen tuin, een collectieve ruimte in de hof. Karelse en Van der Meer (nu: De Zwarte 
Hond) hielden vast aan de oorspronkelijk opzet van twee rijen strokenverkaveling. Maar de ruimte 
daartussen wijkt een beetje tot een groenstrook. Het door een rand van eengezinswoningen 
omgeven Vijverkwartier, waarvan een vijfhoekige vijver het centrum vormt, is compact en stedelijk 
van karakter. In het centrum van zowel het noordelijk als zuidelijk deel ligt een groene, met solitaire 
bomen beplante groene ruimte. Het karakter van een burcht wordt opgeroepen door 
hoogteaccenten aan weerszijden van de verkeersroutes die de toegangen tot de binnenstraten 
markeren. Ook de vijver is door vier lagen hoge bebouwingen omgeven.  
 

 
Luchtfoto van het noordelijk deel van het Vijverkwartier. 

 
Informeler is het Lage Vaartse Front ten zuiden van een groenstrook die zich naar het oosten 
verwijdt. De groenstroken begeleiden de busbaan door de buurt. De informele uitleg markeert de 
overgang van stedelijk naar landelijk gebied. De gebogen wand van de Paletstraat legt daar een 
verbinding met de Wig. Binnen een omranding van eengezinswoningen bevinden zich drie hofjes, 
elk met een eigen vorm en opzet. Het driehoekige, waaiervormig buurtje ten oosten van de hofjes 
lijkt een eigen wereld te vormen. Aan de overzijde staan de drie negen lagen hoge Rode Donders.  
Ze zijn enigszins losgezongen van de buurt, omdat ze niet alle, zoals de bedoeling was, in het 
verlengde van de hofjes zijn geplaatst. 
 
1.2. De stedenbouwkundige betekenis van kleur 
 
De stedenbouwkundige betekenis die kleur vervult, is terug te vinden in de verschillende 
schaalniveaus van de buurt. Er is een duidelijke kleurschakering van noord naar zuid aangebracht. 
Verder wordt de identiteit van elk deelgebied binnen de buurt door een eigen kleurschema 
onderstreept, waarbij de kleur van de bebouwing op ooghoogte meehelpt aan de oriëntatie binnen 
de buurt. 
 
Het waarom van het kleurenschema 
Floor van Dusseldorp werd door de felle kleur van de trein die langs de Evenaar loopt gesterkt in zijn 
idee dat hij heel goed heldere kleuren kon toepassen. Het kale, vlakke landschap van de 
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IJsselmeerbodem vol met schelpen bracht hem op de zanderige witte kleur. Tijdens de planvorming 
werd steeds duidelijker dat in het kleurenschema een verloop van noord naar zuid moest plaats 
vinden. Het perspectief naar het open landschap, dat door de centraal gelegen Wig werd 
vormgegeven, is de drager van dat schema. Rond deze centrale groene zone is de buurt 
gecomponeerd. De schakering van het palet verloopt van koele kleuren in het noorden, via warme 
kleuren in het midden, naar zandig witte kleuren in het zuiden. 
 

   
Eerste kleurenschema waarbij baksteen nog het basismateriaal was, naast het vijfde en definitieve kleurenschema waarbij 
Keim verf gekozen is voor de kleur van de muurvlakken. 

 
Bij aanvang van het denken over kleur in de buurt dacht men nog aan het gebruik van verschillende 
kleuren baksteen. Laumanns wilde daar direct al niets van weten, omdat hij vond dat baksteen geen 
kleur had. En alleen het kleuren van onderdelen van de verder in baksteen opgetrokken woningen 
zou geen impact hebben op de identiteit van de buurten. Voor het team was vrij snel duidelijk dat 
kleur alleen bij het kleuren van de muurvlakken een volwaardige stedenbouwkundige betekenis kon 
krijgen. Op de reis naar de wijken van Bruno Taut die mede door Jeroen Geurst werd georganiseerd 
en waar verschillen architecten mee gingen, leerde de ontwerpers de mogelijkheid van Keim 
kennen, een minerale verf die zich goed aan baksteen hecht. Een groot voordeel was dat deze 
kleurtoepassing veel goedkoper was dan baksteen, omdat voor de ondergrond relatief goedkopere 
baksteensoorten konden worden gebuikt. Het toeval wil dat Keim een vestiging in Almere heeft en 
de directie van het bedrijf bereid was gunstige leveringsvoorwaarden te bieden. Wanneer een 
architect voor een project in de buurt geselecteerd was, moest hij zich bij de kleurkeuzen baseren op 
de kleurenwaaier van Keim.  
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Keim 
Tijdens het bewind van koning Ludwig I van Beieren begon men intensief onderzoek te doen 
naar waterglas. De vorst toonde zich enthousiast over de veelkleurige kalkfresco's in Noord-Italië en 
wilde ook thuis in Beieren kunnen genieten van de typerende kleurenpracht van kalkverven. Het gure 
Duitse klimaat was echter niet geschikt voor de in Italië toegepaste techniek. Uiteindelijk lukte het 
de ambachtsman en onderzoeker Adolf Wilhelm Keim om van een mengsel van vloeibaar waterglas 
(kaliumsilicaat) en minerale kleurpigmenten een verf te maken die bestand was tegen het klimaat 
ten noorden van de Alpen en tegelijkertijd een briljante kleur bezat. De kleurstabiliteit en 
duurzaamheid van de verf is het gevolg van de chemische verbinding van het bindmiddel met de 
ondergrond (verkiezeling).  

 
Bij het aanleveren van zijn of haar ontwerp, gaf de ontwerper een kleurenstrookje uit een door de 
gemeente Almere in beheer gehouden Keim-waaier ter beoordeling mee. Voor Floor van 
Dusseldorp was de keuze voor Keim een uitkomst, omdat de kleuren van Keim aards, diep van toon 
en natuurlijk zijn. 
 
 
 
 

 
Kleurenstaatjes voor twee-onder-één kapwoningen in het Villapark, met de nummers van  
de Keim-waaier en RAL-nummers voor de kleuren van de onderdelen in hout en staal. 

 
Elk deelgebied zijn eigen kleurenschema 
Nu het schema voor de buurt als geheel was vastgesteld, werd per deelgebied een schema gemaakt, 
zodat de verschillende deze duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Daarbij gebruikte het 
projectteam de mogelijkheden die de per deelgebied gegroepeerde bouwtypologieën bieden. In het 



De Regenboogbuurt – de stedenbouwkundige betekenis van kleur 
Advies Commissie Welstand en Erfgoed, Almere 

 

 27 

Villapark verloopt de kleurschakering van blauw naar rood rond de romantische vijver in het centrum 
van de buurt, waarna de okerkleur en het geel het overnemen en de kleurgradatie in het zuiden 
eindigt in zandig wit. In de straat zelf kan op de kleur gevarieerd worden tussen een beginkleur aan 
de westzijde en een eindkleur aan de oostzijde, die vervolgens ook de hoek omgaan en aan 
respectievelijk de Paletlaan en de Regenboogweg eindigen. Tussen voor- en achtergevels bestaat 
geen onderscheid.  
 

 
Luchtfoto van een deel van het Villapark 
 

Bij het Middenrif is het kleurverloop van noord naar zuid hetzelfde, maar zijn de toegepaste kleuren 
feller. De architecten van de hof bebouwing zijn zeer uitgesproken in de wijze waarop zij de hen 
toegewezen kleuren combineren met andere kleuren, waartoe het duidelijk onderscheid tussen de 
buiten- en binnenkant hen ook de mogelijkheid bood. 
 
Veel groter is het onderscheid in kleurtoepassing in de deelgebieden ten westen van de Wig. Terwijl 
de compacte opzet van het Vijverkwartier door donkere kleuren wordt ondersteund, wordt het 
open, uitwaaierende Lage Vaartse Front door lichte kleuren gekenmerkt. In het Vijverkwartier is 
gezocht naar een duidelijk contrast tussen de rechte donkerrode wanden en de toepassing van lichte 
kleuren in de iets scheef geplaatste straten daar binnen. Het noordelijk deel wordt de opzet en 
kleurstelling in het zuidelijk deel gespiegeld met als centrum een vijfhoekige vijver, waaraan de 
buurt haar naam ontleent.  
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Kleurschema van het Mintplantsoen met lichte groentinten. 

 
De scheve loop van de straten binnen het Vijverkwartier werd ingegeven door de schuine 
contourlijnen van de vijver. In het Lage Vaartse Front overheerst het geel aan de buitenzijde, maar 
kregen de drie hoven ieder een eigen, heldere kleurstelling. Oorspronkelijk hadden de woontorens 
dezelfde kleur moeten krijgen als deze hofjes. De ontwerpster besloot, zoals verderop zal blijken, 
echter anders. 
 
Oriëntatie in de buurt 
Op ooghoogte speelt kleur in de Regenboogbuurt een belangrijke rol in de oriëntatie binnen de 
buurten. Het duidelijkst is dat te zien in het Vijverkwartier. De koppen van de lange blokken hebben 
niet alleen een hoogteaccent, maar kregen ook een andere kleur, zeker op plaatsen waar de wanden 
door fiets- en voetpaden worden doorsneden. Ze verwijzen daarmee naar de kleurstelling van de 
bebouwing binnen de buurt. Wie vanuit de Okerstraat over het Mintplantsoen naar de Ecrustraat 
kijkt, ziet dat deze lijn een eigen kleurstelling heeft gekregen waardoor ook verbindingen binnen de 
buurt worden gelegd. “Kleur is”, om de woorden van Floor van Dusseldorp te gebruiken, ”in een 
buurt met veel jonge gezinnen een wegwijzer voor waar je wil zijn.” 
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Bebouwing langs de Terracottastraat met een kleurverandering bij een 
doorsnijding. 
 

 
De doorkijk vanuit de Strogeelstraat naar de Maisgeelstraat wordt lichter van toon,  
omdat In het centrum het Jadeplantsoen ligt.  
 
 
1.3.  Beplanting: contrast, complementair, overeenstemming  
 
Wie door de wijken en buurten van Almere fietst ziet dat veel aandacht voor de inrichting van de 
openbare ruimte en het ontwerp van de daar in liggende plantsoenen in Almere een lange traditie 
kent. In de Regenboogbuurt levert de soortenkeuze van de beplanting daarbij ook nog een 
belangrijke bijdrage aan de kleurbeleving en oriëntatie in de buurt. Voor de architecten waren de 
landschapsarchitecten Alle Hosper en René van der Velde naast Laumanns en De Boer belangrijke 
sparringpartners in de kleurkeuze.  

 
Kleurenschema van de beplanting uit de Themastudie ‘Karakteristiek  
van het Groen’ 
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Hosper ontwierp samen met René van der Velde de groenstructuur van de Regenboogbuurt als 
geheel, de laatste ontwierp de vijvers in het Villapark en het Vijverkwartier. Ze sloten in hun opzet 
aan bij de rondom liggende groenstructuur. De buurt wordt langs de zuidzijde begrensd door de 
Lage Vaart. De smallere waterloop ten noorden daarvan, ter hoogte van het Gerard Schultepad, is 
niet zoals bij andere wijken en buurten in Almere gebruikelijk is een doorgaande gracht, maar is 
opgedeeld in drie vijvers. Elk van hen draagt bij aan de identiteit van de buurt. De boom-, heester-, 
gras- en plantensoorten die zij voorstelden zijn vrijwel overal aangeplant, met uitzondering van een 
enkele boomsoort als gevolg van ongeschikte bodemgesteldheid. Dat is bijvoorbeeld het geval bij 
de Ecru- en Okerstraat waar Hosper gingko’s voorstelde, maar waar uiteindelijk honingbomen zijn 
geplant.  

  
Bestektekening van de beplanting zoals uitgevoerd in Vijverkwartier. 
 

 
Honingboom in de Ecrustraat. 
 

De noord-zuid lopende bomenlanen versterken de hoofopzet van de buurt. Langs de 
Regenboogweg staan platanen, langs de Prismastraat staan paardenkastanjes en rijen Japanse 
sierkers staan langs de Pastelstraat en de Terracottastraat en de Siennastraat. Ze markeren de grens 
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van de deelgebieden. De bloeiende Japanse sierkers herinnerde Laumanns aan het jaarlijks 
terugkerend evenement van de ‘Kirschblütte’ in Berlijn. 
 

 
Platanen aan de Regenboogweg. 

 

 
‘Kirschblütte’ aan de Pastelstraat. 

 
Het profiel is niet altijd symmetrisch in aanplant, omdat de identiteit van de buurt voorop stond. De 
centraal gelegen Wig legt een verbinding tussen Evenaar en het landschap. De daarin opgetaste 
heuvels en de verdiepingen in het maaiveld zijn niet alleen voor avontuurlijk spel bedoeld, maar 
versterken de perspectivische werking. Enkele populieren in de rij langs de Lage Vaart zijn weg 
gelaten om het zicht op het landschap en de daarin gelegen boerderij te openen.  
 
De wisselwerking die is gezocht tussen de kleur van de architectuur en de kleur van de boom- en 
heestersoorten verschilt per straat. In de ene is gezocht naar een contrast tussen de boombloesem 
en de kleurstelling van de woningen zoals in Lilastraat. In een andere straat kozen de ontwerpers 
voor complementariteit (combinatie van groen met rood bijvoorbeeld) of voor overeenstemming. 
De gele bloesem van de goudgele Gleditsia triacanthus sunburst (valse christusdoorn ) bijvoorbeeld 
harmonieert goed met het felle geel van de Torenwoningen in de Chartreusestraat. Daarbij moet 
niet worden vergeten dat ook tijd van invloed is op de kleur van beplanting en deze met de 
seizoenen verandert. Hiermee werd bij de kleurkeuze van de muurvlakken rekening gehouden. 
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Valse christusdoorn in de Chartreusestraat.         Blaasjesboom in de Amarantstraat in het najaar. 
 

 
In de Chamoisstraat is gezocht naar complementariteit met 
de beplanting van de Prunus accolade. 

 
Wat niet direct opvalt is dat de soortenkeuze ook meehelpt de identiteit van de buurt te versterken 
en een beroep doet op de emoties van de passant, mede door de symbolische waarde die een boom 
of heester bezit. Zo verwijzen de moerascipressen in de vijver van het Villapark naar de 
vergankelijkheid en roepen de treurwilgen en de sierlijke vorm van de oevers een weemoedige 
stemming op.  
 
Elke buurt kent zijn eigen kleurenpalet in soortenkeuze en zijn eigen straatprofielen. In het Villapark 
is de meeste afwisseling te vinden. Elke straat heeft daar een ander profiel, waarbij de scheiding 
tussen de verkeerssoorten zoveel mogelijk is opgeheven. Ook aan de overgang tussen private en 
openbare ruimte is veel aandacht besteed.  
 

  
Verschillende straatprofielen in het Villapark. 
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De beplanting van het middenrif is sterk geënt op het ontwerp van de hoven. De 
landschapsarchitecten kozen de soorten langs de buitenzijde, de architecten zelf hadden een grote 
inbreng bij de beplanting binnen. Fruitbomen passen natuurlijk goed in de Boomgaard van Scala-
architecten tussen Crèmestraat en Albaststraat en de verschillende berkensoorten kleuren mooi 
met de binnenzijde van Soeters’ hof.  
 

  
Scala-architecten, fruitbomen in de Boomgaard 

 
De soortenkeuze bij de Burcht heeft sterk te maken met het contrast tussen de donkere omranding 
en de licht getoonzette binnenkant. Japanse sierkers staat met haar witte bloesem langs de Sienna 
en Terracottastraat, terwijl de witte berkenbomen in het Mint- en Jadeplantsoen verspreid staan. 
Op de parkeerpleintjes overhuiven robinias en blaasboompjes de geparkeerde auto’s.   
 

 
Berken in het Mintplantsoen 

 
Buiten de hofjes in het Lage Vaartse Front waar de woningen in gele kleuren zijn gezet staan 
sierperen die sterk van kleur verschieten in de herfst; voor de hofjes zelf is overwegend voor 
heestersoorten gekozen. Hier kleurt de beplanting mee met de kleuren van het hofje, verschillende 
soorten Spirea bijvoorbeeld in de Karmozijnhof en hederasoorten in de Smaragdhof. 
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Perenbloesem in de Malachietstraat 
 

   
Spirea little princess voor de Karmozijnhof                        Hederal helix gruno voor de Smaragdhof 

 
Bij het ontwerp van vijvers is in overeenstemming met het thema van de deelgebieden naar een 
contrast gezocht, afgezien van de vijver in Klein India die integraal onderdeel is van Van der Pols’ 
ontwerp. De vijver in het Robijnplantsoen van het Villapark is romantisch van opzet. De 
melancholische sfeer wordt opgeroepen door zichtlijnen over het water, tussen treurwilgen door, 
tegen het decor van rood gekleurde villa’s. Het parkje kent geen paden; die zouden door het gebruik 
moeten inslijten. De vijver in het Vijverkwartier daarentegen is formeel en hoekig en onderstreept 
het stedelijk karakter van de buurt. De overgangen tussen de tuinen van de rondom staande 
appartementengebouwen en de terrassen zijn architectonisch vormgegeven; langs de zuidoever ligt 
een veldje voor petanque. In de vijver liggen eilanden met moerascipressen waartussen 
gezwommen en geschaatst kan worden.  
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Robijnplantsoen.           Paarlemoervijver. 

 
Om te voorkomen dat een teveel aan verschillende soorten erfafscheidingen voor verloedering van 
het straatbeeld zou zorgen, schreef het projectteam voor alle woningen dezelfde zwarte 
erfafscheiding voor. Laumanns noemt daarbij het Londens Bedfordsquare als inspiratie. Met al die 
verschillende kleuren beschouwde het team zwart als een chique en minst opvallende kleur. De 
gemeente bestelde 7 km aan hekwerk bij de firma Metaplus, zodat het materiaal goedkoop geleverd 
werd. Ook elementen als lichtmasten en de trappen in Soeters project werden zwart gekleurd.  

  
Erfafscheidingen in de Indigohof en de Maisgeelstraat. 

 

2. De wisselwerking tussen kleur en architectuur 
 
 
Veel van de architecten die woningbouw in de Regenboogbuurt ontwierpen behoorden toentertijd 
tot de toonaangevende ontwerpers van Nederland en velen van hen zijn dat nog. Soeters, de Zwarte 
Hond, Van der Pol, Geurst en Schulze, ze maakten allen naam in de jaren tachtig of begin jaren 
negentig. Ze werden geselecteerd, omdat ze een grote affiniteit met kleur hadden. Laumanns nam 
in de architectenselectie de leiding. Hij benaderde ook persoonlijk architecten en koppelde hen aan 
een ontwikkelaar. Vaak kwam hij met drie namen en de projectontwikkelaar of 
woningbouwvereniging, waaruit vervolgens een keuze werd gemaakt.  
 
Voor de architecten zelf was kleur slechts één van de overwegingen in het ontwerp. Zo mogelijk nog 
belangrijker was voor hen de vraag of zij een comfortabele woning konden ontwerpen voor de 
beoogde doelgroep en hoe zij daarbij de locatie die zij kregen toegewezen optimaal konden 
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benutten. Zij experimenteerden met plattegronden waarvan de woningindeling afweek van wat 
gebruikelijk was. Flexibiliteit in gebruik en de wisselwerking met de straat waren daarbij belangrijke 
thema’s.  
 
Architecten als Marc Visser en Bart Duvekot die woningen aan de zuidrand van de buurt bouwden, 
buitten het uitzicht over polderlandschap ten volle uit. Duvekot bijvoorbeeld ontwierp 
videwoningen, waarbij de woonkeuken aan de achterzijde door een vide verbonden is met de 
woonkamer. Van daaruit heeft de bewoner zicht op het landschap.  
 

  

  
Bart Duvekot, plattegrond begane grond, 1ste verdieping en doorsnede van woningen aan de Pastelstraat 

 
Bij de terraswoningen in de Karmozijnhof heeft Ria Smit de plattegrond geheel op het terras 
georiënteerd en daarvan middels een verhoging een buitenkamer gemaakt.  
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Karmozijnhof, Ria Smit, plattegronden begane grond en 1ste verdieping en voorgevel. 

 
Het onderzoek naar de ideale plattegrond is ook zichtbaar in de ontwerpen van Liesbeth van der Pol 
en Julyan Wickham (zie verderop). Het rond een boomgaard ontworpen blok van Scala-architecten 
bestaat uit een combinatie van souterrainwoningen en levensloopbestendige woningen, de laatste 
toegerust met een erker voor een grotere wisselwerking met de straat. Daardoor ontstond een 
architectuur die aan drie zijden verschilt.  
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De Boomgaardhof: herenhuizen aan de Albaststraat, souterrain-woningen aan de Prismastraat en 
Levensbestendige woningen aan de Crèmestraat. 
 
In hun kleurkeuze waren de architecten gebonden aan het kleurschema dat uiteindelijk voor de 
buurt als geheel werd vastgesteld. Ook de soortenkeuze van de beplanting was richtinggevend. Een 
plint van baksteen en platte daken waren voor alle woningen voorgeschreven, het laatste om te 
voorkomen dat het dakvlak een te grote rol in het kleurenbeeld van de buurt zou gaan spelen. In de 
Burcht markeren verticale baksteen lijsten de grens tussen de koopwoningen van particulieren en 
huurwoningen, waar horizontale lijsten van baksteen zijn toegepast. 
 
In de meeste gevallen hielden de ontwerpers zich allemaal netjes aan de aan hen toegekende 
kleuren. Ze waren vrij om binnen het schema hun eigen variant te kiezen en deden voorstellen voor 
de combinatie met de kleur van de kozijnen, de deuren, de boeiboorden en zij- en achtergevels die 
zij wensten. Buiten het Villapark, waar achtergevels doorgaans dezelfde kleur kregen als de 
voorgevels, zijn de achtergevels licht van toon. Toch gaven sommige architecten wel een eigen 
interpretatie aan het door het projectteam gewenste effect, dat niet van enige kritiek was ontbloot. 
Cees Nagelkerke miste bijvoorbeeld het eigentijdse en alomtegenwoordige, kleurrijke element van 
de auto, die vrijwel alle bewoners voor het woon-werkverkeer gebruikte. Het was voor hem 
aanleiding de gevels in glas uit te voeren, van kleur voorzien door Colorbel. De kleuren van de gevels 
gaan zo een wisselwerking aan met voorbijrijdende en stilstaande auto’s.  
 

 
Cees Nagelkerke, Regenboogweg. 
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Bij Scala-architecten zijn de woningen voor een groot deel opgetrokken in schoon metselwerk om 
de woningen een ‘thuisig’ gevoel te verlenen. Op de muren pasten zij dan wel een groot vlak keim-
verf toe in de hen toegewezen zandig witte kleur. Steigenga ontwierp tegen de spelregels in wel 
lessenaarsdaken, omdat zij daarmee beter vorm kon geven aan de ovaalvormig, omarmende rol van 
de architectuur, waarbij de kleuren dit keer op de zijgevels waren aangebracht en de voorgevels wit 
gekeimd zijn. 
 

 
Madeleine Steigenga, Smaragdhof. 

 
Voor de architecten was de relatie tussen het gebruik van gekleurde muurvlakken en het al dan niet 
expressieve karakter van de architectuur een belangrijk thema. De architectuur van de villa’s en de 
twee-onder-een-kap woningen vertonen in hun compositie van volumes een zekere plasticiteit, 
waarbij de Torenwoningen van Julyan Wickham de kroon spannen.  
 

 
Pieter Weeda, Twee-onder-één kap woningen in de Lilastraat. 
 

In de vormgeving van de grootschalige woningbouwprojecten stellen de architecten zich in de 
vormgeving van de woningen veel terughoudender op. Geurst en Schulze hielden de gevels van hun 
projecten eenvoudig om de kleur van het vlak meer zeggingskracht te geven (de kleur van de 
kozijnen is gelijk). Ook Jurriaan van Stigt gaf het belang van kleur als reden voor de weinig 
uitgesproken architectuur van de woningen aan de Terracottastraat en de Siennastraat 
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De vormgeving zit bij beide projecten in de subtiele geleding van de wanden, de vlakverdeling van 
de op zich primair gehouden kleuren van rood en groen en een afgewogen compositie van de 
raamverdeling in het gevelvlak.  De door hen toegepaste luifels, portieken en de in het vlak liggende 
raampartijen zijn een ode aan de architectuur van Bruno Taut, wiens invloed in beider ontwerpen 
duidelijk is terug te zien. Als directe verwijzing naar diens werk noemt Geurst de truc om een 
hoekpartij een monumentaal accent te geven door het weglaten van een venster op de begane 
grond en deze in de zijgevel op te nemen.  
 

 
Geurst en Schulze, Terracottastraat. 
 

 
Looff en Van Stigt, Terracottastraat. 
 



De Regenboogbuurt – de stedenbouwkundige betekenis van kleur 
Advies Commissie Welstand en Erfgoed, Almere 

 

 41 

 
Bruno Taut, woningen in Wohnsiedlung Britz, Berlijn. 
 

 
Bruno Taut, woningen in Onkel Toms Hütte, Berlijn. 

 
Welke rol speelde de afstemming tussen de kleurvlakken en de ondergeschikte onderdelen als 
kozijnen, dakgoten en voordeuren in de ontwerpen van de betrokken architecten? Uit een ronde 
telefonische interviews met enkele van hen, blijkt dat deze vraag bij de meeste van hen gevoelig ligt. 
Julyan Wickham geeft aan dat ze bewust voor de grijskleur van de kozijnen hebben gekozen, omdat 
geel zich niet makkelijk met andere kleuren laat combineren. Liesbeth van der Pol vertelde dat ze 
veel studie heeft gemaakt van de compositie van kleurvlakken in de gevel in combinatie met de 
kleurstelling van de kozijnen en raamdorpels. De architecten wijzen ook op het belang van de 
kleurkeuze van de onderdelen in de wisselwerking tussen woningbouwprojecten onderling. Omdat 
zijn woningen langs de Pastelstraat het decor vormen van de Rode Donders, heeft Bart Duvekot de 
toonzetting in kleur van de muurvlakken en onderdelen zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. Zou 
je bij het onderhoud van kozijnen en ramen andere kleuren gaan toepassen, dan zou naar zijn 
mening de ensemblewerking van het geheel verstoord worden en daarmee ook het straatbeeld.  
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Bart Duvekot, woningen aan de Pastelstraat. 

 
Soms spelen de kleuraccenten die kozijnen in een muurvlak spelen zo’n bepalende rol, dat 
verandering daarvan ook de compositie van een woningbouwblok als geheel verandert. Verandering 
van de blauwe accenten van de kozijnen naar bijvoorbeeld wit in de verder groene gevel aan de 
Caramelstraat zou de compositie van het geheel vervlakken.  
 

 
Henk de Boer, woningen aan de Caramelstraat. 
 

En Ria Smit zou zich kunnen voorstellen dat bij de kozijnen misschien voor ander kleurtinten wit 
wordt gekozen. De witte boeiboorden van de woningen aan de noordzijde van het Karmozijnhof 
vindt zij echter zo bepalend voor het ontwerp, dat kleurverandering ernstig afbreuk zou doen aan de 
samenhang van het geheel. 
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Ria Smit, woningen aan de Karmozijnhof. 
 

Sommige ontwerpers hielden in hun kleurkeuze rekening met de factor tijd en de mogelijkheid dat 
de bewoners bij een onderhoudsbeurt voor een andere kleurtoon kiezen. Zo hebben Geurst en 
Schulze bewust de openvolgende vlakken in de gevel een wisselende tint rood gegeven. Kleur is 
tenslotte ook een kwestie van smaak. In de onderdelen willen ze dat de eigenaars – nu een 
corporatie, in de toekomst mogelijk particuliere eigenaren – wel vasthouden aan het 
kleurenschema. Alle kleuren van de kozijnen komen namelijk samen in de compositie van de deuren 
die de verder vrij sober vormgegeven gevels een feestelijk accent verlenen.  
 
 
 
 

 
Geurst en Schulze, kleurstelling woningen aan de Terracottastraat. 
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Geurst en Schulze, kleurstelling van de voordeur met rechts zowel in de kleur  
van de deur als raamkozijn een afwijking van de oorspronkelijke kleur. 

 
Bij Soeters ligt dit heel anders. Hij heeft een afwijkende denkwijze ten opzichte van de andere 
geïnterviewde architecten. Vanuit zijn opvatting dat bewoners de vrijheid hebben zich de 
architectuur toe te eigenen door wijzigingen aan te brengen, laat hij de precieze keuze van de kleur 
blauw aan hen over. Het uitgangspunt zijn gevels die bestaan uit een afwisseling van gestuukte 
vlakken en vlakken van gekeimd baksteen. Welke kleur blauw de toekomstige eigenaren kiezen is 
aan hen, onder voorwaarde dat het wel een blauwtoon is.  
 

 
Sjoerd Soeters, woningen aan de Evenaar. 
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 De drie iconen 

Zoomen we in op de drie iconische projecten uit de vraagstelling dan komen alle hierboven 
besproken thema’s daarin terug.  
 
 
Klein India 
 
Architect:   Liesbeth van der Pol (K. Elffers, M. Frederiks) 
Aantal woningen: 72 
Ontwerp:  1993 
Opdrachtgever: Bruins Koopman architecten bv 
    
 

 
 
Toen Liesbeth van de Pol de opdracht kreeg voor een hofbebouwing in de Regenboogbuurt, was ze 
net naar India geweest. Ze raakte gefascineerd door de omgang met water in de steden van 
Ratjasthan in het noorden van India. De omgang met water, waarbij gebouwen in hoven staan met 
waterpartijen die met elkaar verbonden zijn, inspireerden haar. Zij ontwierp een rechthoekige vijver 
die aan twee kanten door hoven omarmd wordt en alleen bij het naar binnentreden hun geheimen 
prijsgeven. De vijver verbindt twee paleizen met elkaar, die weerspiegeld worden in het water. 
Eigenlijk draaide zij de opdracht tot het ontwerp van een binnenhof met privétuinen aan de 
binnenkant om, zodat de tuinen van de seniorenwoningen waaruit de hoven bestaan aan de 
buitenkant kwamen te liggen. Aan de binnenzijde creëerde zij zo omsloten collectieve ruimtes. De 
vijver maakt deel uit van een reeks van drie, die de in de Almeerse wijken en buurten gebruikelijke 
watergang vervangt. Van der Pol maakte zo in Almere een moderne versie van de hofjes die we 
kennen van historische steden als Haarlem en Utrecht. 
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Plattegrond van het ensemble 

 
Ze vertelt dat ze in de plattegronden eindeloos gezocht heeft naar een mogelijkheid om een slaap- 
en badkamer op de begane grond met de woonkamer te combineren, zodat de bewoners, wanneer 
zij invalide werden, in het huis konden blijven wonen. De woningen zijn symmetrisch van opzet, de 
slaapvertrekken openen naar de tuin. Op de zolder is een extra slaap- en werkkamer voor eventueel 
bezoek. De paleiswoningen hebben de woonvertrekken in de onderste twee lagen, de slaap en 
werkvertrekken liggen daar boven. De achtertuinen van de seniorenwoningen worden ingeklemd 
tussen puntvormige bergingen die het geheel een defensief karakter geven, maar ook voor 
beschutting zorgen.  
 

 
Plattegrond seniorenwoningen, begane grond en eerste verdieping. 

 
De bergingen zijn felrood gekleurd, zoals het projectteam had gevraagd, en omhullen de kleurrijke 
binnenhoven waarvoor de architect zelf het palet uitkoos. Ze hebben elk hun eigen kleurenpalet, 
waarvoor de rode- of blauwe kleur van het paleis aan het water de toon zetten. De paleizen zijn over 
twee lagen rood of blauw gekleurd, de bovenste twee lagen zijn bekleed met hout. Ze gaan schuil 
achter een zwarte, stalen constructie van een rondom lopend balkon met pergola’s die samen met 
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de taps toelopende wanden aan de paleizen een monumentaal, kasteelachtige uitdrukking geven. 
De eenvoudig, met één kleur gekeimde paleiswoningen contrasteren met het complexe 
kleurschema van de woningen van de hoven. In de ene hof wisselen lichtgroene en lichtblauwe 
vlakken elkaar boven en onder af, onderbroken door stroken met een grijsvlak boven en een 
verticale raamstrook onder. De muurdammen tussen de vensters zijn over de gehele hoogte groen 
of blauw gekleurd, de borstweringen en bovenlijsten zijn donkerblauw. In de andere hof bestaat 
hetzelfde kleurenschema uit oranjerood en geel met donkerrode borstweringen en bovenlijst. Het 
schema is zo gecomponeerd dat de koppen van de hoven tegengesteld zijn aan elkaar: wat boven 
groen is, of geel bij de ene kopbebouwing is bij de ander blauw of oranjerood. De hoven hebben 
verdiepte hoeken bestaande uit twee driehoekige woningen. 
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De rode vensterbanken passen goed bij de rode binnenhof, in de blauwe hof berust de rode kleur 
van de vensterbanken echter op een fout in de bestelling. Deze hadden blauw moeten zijn. Van der 
Pol wilde voor de kozijnen en deuren een neutrale kleur en koos voor de voordeuren een grijstint en 
voor de raamkozijnen gebroken wit. Wijzigingen in de kleurstelling zou de samenhang in de 
compositie van het geheel verstoren. Ze hoopte dat de intiem omsloten hoven, waarop de 
voordeuren uitkomen, de bewoners zouden aansporen tot het toe-eigenen van de collectieve 
ruimte. Ze gaf bomen cadeau die op de daken van de paleiswoningen konden worden geplaatst. Het 
groen werd in overleg met de gemeente aangelegd. De bestrating van de hoven zelf bestaat voor 
een deel uit half-verharding waarop banken zijn geplaatst. De Regenboogbuurt is niet echt stedelijk. 
Dit is de reden waarom de wens om met de binnenhoven de sociale samenhang te bevorderen, in 
deze sub-urbane buurt niet helemaal uit de verf komt.  
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De Rode Donders 
 
Architect:   Liesbeth van der Pol (P. Cannon, Ari Masiach, Harriet Dil) 
Aantal woningen: 28 koop- en 65 huurappartementen 
Ontwerp:   1994-1998 

Opdrachtgever: Boogeardt & Schmidt bv, Stolwijk;  Amvest Nederland, ‘s-Gravenhage  
 

 
 
In het oorspronkelijk plan voor de Regenboogbuurt waren langs de Pastelstraat in het verlengde van 
de hofjes van het Lage Vaartse Front eerst vier, later drie urbane villa’s geprojecteerd, elk in de kleur 
van het corresponderende hofje. Liesbeth van der Pol ging daar, afgaande op haar eerste schetsen, 
aanvankelijk in mee. Het probleem was dat de opzet met deze als slechts vier lagen hoge urbane 
villa’s te braaf was om aan de rand van de buurt, met het weidse landschap in het verschiet en de 
aanwezigheid van de monumentale hoogspanningsmasten en de grote schaal van de snelweg, een 
statement te kunnen maken. Van der Pol overtuigde het projectteam om het gewenste aantal 
woningen te bundelen in drie woontorens van 9 verdiepingen. Eén kleur en dan het liefste de felste 
kleur rood, onderstreepte de stedenbouwkundige functie die de torens in de buurt als geheel 
vervullen. 
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Plattegronden van de woontorens 
 

De vorm van de torens komt voort uit de wens om elke bewoner maximaal te laten profiteren van de 
ligging van zijn woning binnen het complex, zodat, zoals Van der Pol dat noemt, “elke bewoner, of 
hij nou op de begane grond woont of op een hoger gelegen verdieping, zijn eigen feestje heeft.” 
Beneden, op de eerste twee lagen, zijn grondgebonden woningen in de vorm van maisonnettes 
gesitueerd, vier woningen achter elkaar aan elke zijde, elk met een eigen tuin en met een 
gemeenschappelijke vissteiger op de kop. De woningen daarboven, op elke verdieping steeds twee 
voor en één achter, kunnen profiteren van het uitzicht. In de bovenste drie lagen zijn steeds twee 
woningen per verdieping ontworpen. De woningen worden ontsloten vanaf de eerste verdieping die 
over een loopbrug over het talud van de Pastelstraat is te bereiken. Tussen de woontorens liggen 
parkeerterreinen. 

Aan de buitenzijde moesten de torens in de ogen van Van der Pol een stoer, industrieel karakter 
bezitten. Ze roepen de foto’s van het Duitse fotografen echtpaar Becher voor de geest. Van der Pol 
beklom silo’s in Frankrijk om de diepte van de damwanden te onderzoeken. De breed uitgelegde 
woningen op de begane grond geven de torens een geaardheid als basis voor de in relatie tot de 
buurt hoog opgaande torens en bepalen door de toepassing van zwaar, industrieel materiaal dat 
stoere karakter. De firma Hoogovens leverde mede door tussenkomst van Hans Laumanns speciaal 
gewalste profielen en zorgde voor de slijtvaste coating in rood. Voor de detaillering van de kozijnen 
wilde ze diepe neggen. De hemelwaterafvoeren mochten zichtbaar zijn, maar ze zijn wel ingepakt 
en worden begeleid, zodat ze niet afleiden van de vorm als geheel.  
 



De Regenboogbuurt – de stedenbouwkundige betekenis van kleur 
Advies Commissie Welstand en Erfgoed, Almere 

 

 51 

 
 

  
 
De functies van de torens als bakens op de grens van stad en land is ontstaan uit de integrale 
benadering van vorm, detaillering en kleur. De Rode Donders zijn een belangrijke rol gaan spelen in 
de herkenbaarheid van haar oeuvre, waarin het zoeken naar een eigen persoonlijkheid voor elk 
project leidend is. Voor Van der Pol moet deze zoektocht samengaan met de vanzelfsprekende 
aanwezigheid van de gebouwen op een bepaalde plek. De Rode Donders zijn een goed voorbeeld 
van die zoektocht. 
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De Torenwoningen 
 
Ontwerper:                    Julyan Wickham (Van Eyck en Partners) 
Aantal woningen:  48 
Projectontwikkelaar: Gelderse Bouw en Vastgoed Maatschappij BV 
Aannemer:   Hans de Nijs 
Bouwjaar:  1998 
 

 
 
Julyan Wickham ontwierp vrijstaande woonhuizen aan de Chartreuse- en Chamoisstraat, die zich in 
architectonische vormgeving sterk onderscheiden van de andere villa’s en twee-onder-één 
kapwoningen in het Villapark. Het zijn geen composities van rechthoekige volumes. Ze zijn min of 
meer driehoekig, omdat de rechthoekige plattegrond naar de straat toe tot een cirkelvormige 
beëindiging, die als basis dient voor een toren van drie lagen. Door de driehoekige vorm kan zoveel 
mogelijk (zon)licht via dubbelhoge toegangspui aan de vide binnenvallen.  
Met één of twee lagen kan je volgens hem geen straatwand vormgeven. De gekozen vorm geeft 
elke woning een eigen identiteit, maar in een reeks langs de straat geplaatst vormen ze in de 
ritmering die dan ontstaat een samenhangend geheel (‘ik woon in de straat met de torens’). Door de 
buiging in de straat kunnen de bewoners vanuit de torenkamer de hele straat overzien. 
 
Op het eerste gezicht lijken de woningen hetzelfde, maar de indeling en dus het gebruik kan per 
woning verschillen. Van begin af aan bood Wickham mogelijkheden tot uitbreiding van de woning 
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en wijzigingen aan de indeling van de plattegrond. Afgezien van de riolering van badkamer en wc 
zijn de vloeren vrij indeelbaar. Door de balken die de woningen verbinden kan op de garage 
gemakkelijk een extra ruimte gerealiseerd worden, iets wat enkele eigenaren ook hebben gedaan. 
Verschillende ontwerpopties hiervoor waren onderdeel van het ontwerp en zijn opvraagbaar bij de 
gemeente. Ondanks de bocht in de straat en de woningen die allemaal met elkaar verbonden zijn, 
hebben de woningplattegronden dezelfde vorm. De verdraaiing in het grondplan als gevolg van de 
bocht in de straat wordt in vorm van de garages opgevangen. De woningen op de uiteinden van de 
straat verschillen. Ze zijn driehoekig van vorm vanwege twee extra kamers op de begane grond. 
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Doorsnede van Towerhouse, type A. 
 

 
Uitbreiding garage. 
 

Toegeven aan de toegekende kleur was de enige concessie die Wickham wilde doen. Voor de 
architectonische vormgeving was de gele kleur voor hem op zich geen bepalende factor. Het 
voordeel van geel is wel dat, anders dan wit, de kleur bij het donker worden begint te gloeien. Hij 
combineerde gele muurvlakken aan een zijde, met blauw, oranje of paars aan de andere zijde van de 
woning. In de gele kleurstelling zit van oost naar west een klein verloop in tinten. 
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De gevels bestaan niet uit gekeimd baksteen, zoals de meeste woningen in de Regenboogbuurt, 
maar uit een betonconstructie waarop een ISPO-laag van 75 mm is aangebracht die vervolgens 
gekeimd is. Wickham realiseerde zich dat geel een kwetsbare kleur is die in combinatie met een 
sterke kleur als groen of blauw haar dominantie zou verliezen. Daarom koos hij grijs als kleur van de 
raamkozijnen, de deuren en de garagepuien. Deze kleur verstoort zo min mogelijk de vlakwerking 
van de muren, terwijl wit de impact die het geel heeft zou dempen. Om te voorkomen dat door de 
afwatering vlekken op de muren zouden ontstaan, ontwierp hij aluminium raamdorpels en 
beëindiging van dakgoten op zo’n manier dat bij regen het water op afstand van de muren wordt 
afgevoerd.  
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In de Chartreusestraat en de Chamoisstraat is voor verschillende boomsoorten gekozen. In de 
Chartreusestraat harmonieert het geel van de valse christusdoorn met de kleur van de gevels, terwijl 
in de Chamoisstraat met het roze van de Prunus accolade juist naar het contrast wordt gezocht. Dit 
wordt zo mogelijk nog sterker, wanneer de bladeren in de herfst rood kleuren.  
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3 Uitwerking en latere wijzigingen 
 

Sinds de oplevering zo’n twintig jaar geleden hebben weinig veranderingen plaats gevonden in de 
Regenboogbuurt. De ontwerpen zijn in grote lijnen uitgevoerd zoals ze aan het projectteam en de 
welstandscommissie zijn gepresenteerd en het beplantingsplan is met kleine wijzigingen 
uitgevoerd. Het team wilde ervoor zorgen dat de eigenaren zich in de toekomst bij de nodige 
onderhoudsbeurten en aanpassingen aan de woning zouden houden aan het oorspronkelijk gekozen 
kleurenschema. In de koopcontracten is daarom een kettingbeding opgenomen met een bijlage 
waarin de nummers van de gebruikte Keim-verven voor de muurvlakken staan vermeld en de RAL-
nummers van de gekleurde onderdelen. In het allereerste bestemmingsplan, met 
uitwerkingsplannen voor elk onderdeel van de buurt, zijn voorschriften opgenomen die vanuit de 
publiekrechtelijke sfeer het kleurenpalet en de vormgeving van de erfafscheidingen vastleggen. 
Door wijzigingen in het juridisch instrumentarium en veranderende wensen van de bewoners wordt 
echter niet overal vastgehouden aan het ooit vastgestelde kleurenschema.  
 
Wie nu door de Regenboogbuurt loopt ziet dat op veel plekken onderhoud nodig is. Vochtplekken 
komen door de keimlaag heen en de verf van de kozijnen bladdert op veel plekken af. Corporaties 
verkopen een deel van hun bezit. De gemeente is bezig met een groot opgezet renovatieplan voor 
de openbare ruimte, aangezien de grond verzakt. Bewoners hebben zelf nieuwe keim- of verflagen 
aangebracht. Dat gebeurde niet altijd op basis van de juiste nummers, omdat, zoals een paar 
bewoners bij een inloopavond vertelden, ze vaak de bijlage uit het kettingbeding kwijt zijn. Deze 
opvragen bij de notaris kost geld. In het geval van de door Soeters ontworpen hof zijn bewoners op 
het oog gaan zoeken naar de juiste kleurstelling. Soms trok een eigenaar zich ook niets van de 
oorspronkelijke kleurstelling aan, en verving een voordeur of een raamkozijn in een andere kleur. De 
eenvormige erfafscheidingen zijn vrijwel overal nog aanwezig. Wel hebben de bewoners hogere 
erfafscheidingen, soms tot twee meter hoog, in uiteenlopende materialen achter de door de 
gemeente verstrekte hekwerken gebouwd. Ze doen afbreuk aan de wisselwerking tussen de private 
en openbare ruimte.  
 

  
Afbladderende Keimlaag bij Klein India.  Achterstallig onderhoud aan de kozijnen. 
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Gebruik van verschillende kleurtinten.                              Erfafscheidingen achter de voorgeschreven hekwerken 
 

  
De huurwoning in de Okerstraat wordt verkocht en is daarom opgeknapt. 

 

  
Vergelijk tussen de Koraalstraat in 2002 en 2017. 
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De gemeente gaf door wijzigingen in het welstandsregiem en herziening van het bestemmingsplan 
geen signaal naar de bewoners af dat zij in een bijzondere, met grote zorgvuldigheid gerealiseerde 
buurt wonen. In 2014 is de welstandsnota uit 2007 herzien en is een groot deel van Almere 
welstandvrij gemaakt. In de welstandnota van 2007 viel de Regenboogbuurt onder welstandsniveau 
Basis Plus toets: “specifieke toets met extra criteria vanwege bijzondere ruimtelijke kenmerken, 
kwaliteit of ambitie”. Sinds 2014 valt ook de Regenboogbuurt onder het welstandsvrije regime. Dat 
betekent ook dat bij Bouw en Woningtoezicht niet meer de juiste kleurcodes werden gebuikt om 
wijzigingen aan de woningen te toetsen. Sinds 2015 werkt de gemeente samen met de bewoners 
aan een interactieve kaart van de buurt waarop de juiste keim-nummers zijn aangegeven. In het 
herziende bestemmingsplan uit 2012 dat voor zowel de Regenboog- als de Eilandenbuurt is 
gemaakt, wordt weliswaar gewezen op de vele architectuurliefhebbers die de buurt bezoeken, maar 
zijn geen regels opgenomen ten aanzien van het vastgestelde kleurenschema.  
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4 De Regenboogbuurt een bijzondere buurt? – de 
cultuurhistorische context 

 
De vraag in hoeverre de Regenboogbuurt een bijzondere buurt is binnen de ontwikkeling van de 
Nederlandse stedenbouw en architectuur kan vanuit twee invalshoeken worden beantwoord. 
Allereerst zal de buurt geplaatst worden binnen de context van de jaren negentig waarin de buurt 
werd gebouwd. Ten tweede kan de buurt in de traditie worden geplaatst van wijken waarin kleur een 
belangrijke stedenbouwkundige betekenis heeft.  

De jaren negentig: periode van experiment 
Eind jaren tachtig leidden verschillende maatschappelijke ontwikkelingen tot veranderingen van de 
opdrachtverlening in het ontwerp en bouw van nieuwe wijken. Na de oorlog had de overheid nog 
een sturende rol in de volkshuisvesting, maar met de privatisering van de woningbouwcorporaties 
begin jaren negentig veranderde dat ingrijpend.  Belangrijke bouwprojecten kwamen tot stand uit 
een samenwerking tussen overheid, markpartijen en geprivatiseerde corporaties. Met nota’s als de 
Nota volkshuisvesting voor de jaren negentig; van bouwen naar wonen (drs. E. Heerma, 1988) en de 
eerste Architectuurnota van 1991 liet de landelijke overheid zien dat zij kwaliteit in de architectuur in 
het algemeen en de woningbouw in het bijzonder wilde stimuleren. De nadruk in de woningbouw 
verschoof van veel bouwen, naar goed bouwen. Die aandacht voor kwaliteit manifesteerde zich ook 
in de oprichting van het Nederlands Architectuurinstituut (1988) en diverse lokale architectuurcentra 
(Arcam, 1986 in Amsterdam en Casla,1996 in Almere), en het succes van de eerste Open 
Monumentendag (1987). Bovendien kwam een golf van herinrichtingsprojecten in de openbare 
ruimte op gang, omdat de steden dit als visitekaartje beschouwden voor een toenemende aantal 
bezoekers.  

De periode van de jaren negentig was een periode die een grote verscheidenheid aan architectuur 
laat zien, waarbij zowel in de stedenbouw als in de architectuur veel geëxperimenteerd werd. Een 
nieuwe generatie architecten en stedenbouwers had zich eind jaren tachtig aangediend die een 
hernieuwde interesse toonde voor de pioniers van het Modernisme.  Die interesse ging niet zozeer 
uit naar het daaraan ten grondslag sociaaldemocratisch gedachtengoed. Ook andere historische 
architectuur zoals die van de Amsterdamse School en de Haagse architectuur uit de jaren dertig 
waren een inspiratiebron. In de stedenbouw werd als kritiek op de kleinschalige architectuur van het 
woonerf waarbij de samenhang tussen stedenbouw en architectuur som ver te zoeken was, 
teruggegrepen op traditionele stedenbouwkundige typologieën. Door toepassing van verkavelingen 
als het gesloten woonblok en de strokenverkavelingen uit de jaren dertig werd stedenbouw als 
autonome, vormgevende discipline weer gerehabiliteerd. Bekende voorbeelden zijn Prinsenland in 
Rotterdam, Hoornse Meer in Groningen en Nieuw Sloten in Amsterdam. En als de context weinig 
aanknopingspunten bood voor de verkaveling, dan werd een narratief elementen geïntroduceerd. De 
Amersfoortse wijk Kattenborek (1991) is daarvan het meest aansprekende voorbeeld. Met thema als 
Laan der Hoven, het Masker en de Verborgen Zone bood de ontwerper en supervisor van de wijk 
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Ashok Balohtra de architecten aanleidingen voor het ontwerp van een bijzondere en zeer diverse 
woningbouwarchitectuur.  

Het gebruik van een thema binnen de opzet van de wijk en de toepassing van stedenbouwkundige, 
geometrische vormen waren ook bedoeld om samenhang te brengen in de grote verscheidenheid 
aan projecten die elk een eigen ontwerpbenadering vertegenwoordigden. Die verscheidenheid werd 
ook veroorzaakt door de sterke veranderende samenleving die vroeg om een grote diversiteit in 
woningtypen. De vergrijzing vroeg om meer woningen voor senioren, het liefst zelfstandig. Er kwam 
vraag naar woon- werkwoningen, woningen voor kleinere huishoudens en andere 
samenlevingsvormen dan het kerngezin. De nieuwe opgaven stimuleerden architecten tot het 
experimenteren met uiteenlopende woningplattegronden, waarvan flexibiliteit een belangrijk 
kenmerk was. Door de terugtredende overheid ging het percentage sociale huurwoningen ten gunste 
van middenklasse woningen en koopwoningen omlaag. Woningen van verschillende typen en 
prijsklassen konden in een woningbouwproject gecombineerd worden, zonder dat vanaf de 
buitenkant viel af te lezen.  

De Regenboogbuurt is een typische jaren negentig buurt waarin de verscheidenheid aan architectuur 
bijeengehouden wordt door een overkoepelend thema. Anders dan in de twee daaraan 
voorafgaande BouwRai’s van 1990 (Muziekwijk) en 1992 (Filmwijk) waarin de nadruk op de 
architectuur lag, onderscheidt de Regenboogbuurt zich vooral door de stedenbouwkundige 
samenhang. Hans Laumanns, die ook projectleider van beide BouwRai’s was geweest, koos kleur om 
met medewerking van een stedenbouwkundige, een kleurenspecialist en een landschapsarchitect 
eenheid te scheppen in 27 projecten die door 19 opdrachtgevers zouden worden gerealiseerd. “Na 
de bruine periode van de jaren zeventig en de witte periode van de jaren tachtig”, zo 
beargumenteerde hij zijn keus, “was nu de beurt aan kleur.” De woningen zijn over zes prijsklassen 
verdeeld, met een groot aantal middenklasse-woningen en 10% seniorenwoningen. De selectie van 
architecten, die vaak door een grote inbreng van Laumanns zelf tot stand kwam, bestond uit 
ontwerpers die begin jaren negentig toonaangevend waren. Zij schuwden het experiment in 
architectuur en woningbouwplattegrond niet zoals de seniorenwoningen van Liesbeth van der Poll, 
de veranda-woningen van Ria Smit, de drive-inwoningen van Sjoerd Soeters, de entresol woningen 
van Bart Duvekot en Marc Visser, de forensenwoningen van Cees Nagelkerken en de collectieve 
woonhof van Scala architecten laten zien. Door de thematische benadering in de 
stedenbouwkundige opzet is de Regenboogbuurt weliswaar illustratief voor de jaren negentig, met 
het thema kleur plaatst het zich in de traditie van de kleurenwijken en geeft daaraan een eigen draai 
op een schaal die voorheen nog niet was voorgekomen.   

Kleurenwijken 
Vanuit internationaal perspectief is de Regenboogbuurt niet de enige ‘kleurenwijk’ die in de jaren 
negentig tot stand kwam. In 1987-992 realiseerden Herzog & De Meuron, Adolf Krischanitz en Steidle 
& Partners samen met kunstenaar Helmut Federle aan de rand van Wenen woningbouwproject 
Pilotengasse. Het bestond uit gebogen woningbouwstroken rond een imaginair centrum met 
ongeveer 200 woningen. De toegepaste kleuren waren echter niet geheel hun eigen keuze. Door 
vertegenwoordigers van het Nieuwe Bouwen waren in de jaren twintig in Europa al wijken 
gerealiseerd, waarin kleur een stedenbouwkundige betekenis had. In Nederland behoorden de 
kleurexperimenten van Theo van Doesburg daartoe en ook de woningbouwprojecten van J.J.P. Oud. 
Denk aan de Rotterdamse wijk Kiefhoek uit 1928-1930, al was daar de kleur wit dominant en moest 
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samen met de gestroomlijnde vormgeving associaties oproepen met de moderniteit en hygiëne van 
Lijnboten. In Frankrijk ontwierp Le Corbusier het kleine woningbouwproject in Pessac (1924-27) van 
ongeveer 50 woningen, waarin hij vooral het psychologische effect van kleur benutte om straten 
breder te laten lijken dan ze waren of de woningen in harmonie te brengen met het rondom 
aanwezige groen.  

Laumanns was vooral geïnspireerd door de woningbouwwijken die Bruno Taut in de jaren twintig in 
Berlijn ontwierp en die hij door zijn studietijd in de Duitse hoofdstad goed had leren kennen. Taut 
behoorde tot de avant-garde van Duitse architecten en kunstenaars. Voor de moderne kunstenaar 
was kleur een essentiële factor om de gevoelens van de beschouwer te raken. Volgens Taut kon kleur 
de verstoorde relatie tussen individu en stad herstellen, en architectuur had daarin als moeder aller 
kunsten een voortrekkersrol. Als stadsarchitect had hij begin jaren twintig van de twintigste eeuw 
Magdeburg omgevormd tot een gekleurde stad. Tussen 1925 en 1930 ontwierp Taut als artistiek 
leider van de grootste woningbouwcorporatie van Berlijn en als adviseur van enkele andere 
corporaties een tiental wijken in Berlijn. De bekendste daarvan zijn de Hufeisensiedlung (1925-1927) 
en Onkel Toms Hütte (1926-1932). Kleur kreeg in deze buurt niet alleen de functie om de 
architectuur te ondersteunen, maar droeg ook bij aan de vormgeving van de ruimte tussen de 
bebouwing. Taut gebruikte kleurgradaties om onderscheid te maken tussen de woningen, maar ook 
om de psychologische werking ervan. In de Hufeisensiedlung schept de enorme hoefijzervorm van 
het centrale woningbouwcomplex een intieme ruimte rond het centraal gelegen vennetje; het wit 
van de muren houdt de architectuur neutraal. Het rood van de doorlopende rechte blokken markeert 
de buurt ten opzichte van de omliggende buurten. Kleur benadrukte de stedenbouwkundige indeling 
van de straten en van de afzonderlijke groepen van huizen. In Onkel Toms Hütte gebruikt Taut kleur 
om de smalle straten hun benauwende karakter te ontnemen en is kleurkeuze afgestemd op de inval 
van het zonlicht. Woningstroken op het oosten kleurde hij in een koele grijsgroene tint, de woningen 
aan de westzijde in een warm roestbruin rood. Om de straten breder te laten lijken bracht hij langs 
de bovenzijde van de woningen een strook van een lichtere tint aan.  

De woningbouwprojecten van Taut, beiden kleiner dan de Regenboogbuurt, hebben grote invloed 
gehad op het planproces van de Regenboogbuurt. Enkele architecten zijn ook in Berlijn gaan kijken 
en ontdekte daar ook de voordelen van de toepassing van keim als geschikt middel om kleur op de 
gevels aan te brengen. In het voorgaande is al gewezen op de verwijzingen die Geurst en Schulze en 
Karelse Van der Meer in hun ontwerpen naar Tauts architectuur maken. Tauts wijken wezen ook op 
het belang van het hanteren van een kleurenschema, al was het planproces in Almere met 19 
opdrachtgevers en 24 architectenbureaus veel complexer. Het kleurenpalet is in de Regenboogbuurt 
groter door de keuze om de kleuren van noord naar zuid in kracht te laten afnemen en de 
kleurstelling voor het typeren van de verschillende buurten te gebruiken. In de Regenboogbuurt 
heeft kleur voornamelijk een stedenbouwkundige betekenis en is de samenhang met de inrichting 
van de openbare ruimte en de keuze van de beplanting veel groter. De psychologische werking van 
kleur die in Tauts projecten belangrijk is, is in de Regenboogbuurt minder sterk.  

Tot slot 

De Regenboogbuurt is een bijzondere buurt, omdat ze in de eerste plaats representatief is voor de 
stedenbouw en architectuur van de jaren negentig. In de stedenbouwkundige opzet is de voor die 
periode hernieuwde interesse te zien voor stedenbouwkundige typologieën zoals het villapark, de 
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hofbebouwing in verschillende varianten, het gesloten bouwblok en de strokenbouw. Ze zijn ingezet 
om de verschillende buurten duidelijk van elkaar te onderscheiden. In de plattegronden van de 
woningbouwprojecten zelf is het verlangen naar experimenteren zichtbaar die de voor die periode 
toonaangevende Nederlandse architecten aan de dag legden om nieuwe woonvormen voor een 
veranderende samenleving te ontwerpen. Metaforen als ‘burcht’, ‘middenrif’, ‘villawijk’ en de ‘wig’ 
wijzen op het narratieve in de stedenbouw. Maar het is toch vooral het kleurenschema waarmee 
samenhang wordt gezocht voor de uiteenlopende bouwprojecten.  

Met het gebruik van kleur om de verschillende deelgebieden van elkaar te onderscheiden en de 
oriëntatie in de buurt mogelijk te maken, plaatst de Regenboogbuurt zich in een lange traditie van 
door kleur gedomineerde wijken. In de Regenboogbuurt gebeurt dat op een schaal en met 
medewerking van een groot aantal opdrachtgevers en architecten die tot dusver nog niet eerder had 
plaats gevonden.  
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Verantwoording en gebruikte bronnen: 
 
Dit onderzoek is gebaseerd op onderzoek van de relevante literatuur en onderzoek in het archief van 
de gemeente Almere. Natuurlijk behoorde ook observatie ter plekke daartoe. Ook kon na enig 
zoeken op de afdelingen gebruik worden gemaakt van de beplantingstekeningen en stuurden de 
geïnterviewde architecten tekeningen en foto’s op van hun projecten. Zo was het mogelijk de 
projecten te laten zien zoals zij erbij stonden bij de oplevering. Kern van het onderzoek bestaat uit 
de gesprekken die zijn gevoerd met de leden van het projectteam: Hans Laumanns, Henk de Boer 
(16 juni 2017), Floor van Dusseldorp en René van der Velde (Hosper Landschapsarchitectuur). 
Daarnaast zijn ook gesprekken gevoerd met Marc A. Vissser, publicist over de Regenboogbuurt, en 
Reinier Nijland die veel van de beplantingstekeningen heeft uitgewerkt.  
 
 
Geïnterviewde architecten: 
Liesbeth van der Pol, Julyan Wickham, Peter Drijver (Scala), Sjoerd Soeters, Jeroen Geurst, 
Madeleine Steigenga, Jurriaan van Stigt, Ria Smit, Bart Duvekot, Margreet Duinker, Tonnis 
Bouman, Marc Visser (ook auteur van de eerste, uitvoerige publicatie over de Regenboogbuurt) 
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Colofon 
 
 
 
Het advies De Regenboogbuurt – de stedenbouwkundige betekenis van kleur is opgesteld in opdracht 
van de Gemeente Almere. 
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