
Warm & 
persoonlijk interieur
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In de prachtige wijk Kralingen in Rotterdam, staat de 

woning van Floor en Adriaan, waar zij met veel plezier 

wonen samen met hun dochter. De jaren 30-woning is 

onlangs helemaal opnieuw ingericht door Cohésion. Het 

is van een witte, bijna steriele, ruimte naar een warm en 

kleurrijk geheel gegaan. 
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Speciaal voor Werelds Wonen geeft Kirsten (interieurontwerper en eige-
naar van Cohésion) een rondleiding en een kijkje achter de schermen in 
het ontwerpproces. “Toen ik voor het eerst binnenstapte in de woning, 
viel mij een aantal dingen op. Allereerst de prachtige hoge plafonds en 
de ornamenten”, vertelt Kirsten. “Maar ten tweede ook hoe ‘kil’ het huis 
nog voelde. Je kon eigenlijk niet echt zien of voelen wie hier woont. Het 
was een beetje zielloos.”

Dat is iets wat je je nu bijna niet meer kunt voorstellen als je door de 
woning loopt. Zodra je door de authentieke hal binnenloopt, komt de 
warmte je tegemoet. Kirsten: “Ik ontwerp een interieur op basis van de 
persoonlijkheid van mijn klanten, daarom is de eerste stap een kennis-
makingsgesprek. Het werd mij tijdens dit gesprek al snel duidelijk dat de 
warme en vrolijke persoonlijkheden van Floor en Adriaan nog helemaal 
niet pasten bij hun woning. Hoog tijd dat hier verandering in kwam.” En 
zo gezegd, zo gedaan. Na het maken van verschillende moodboards en 
een uitgebreide stijlanalyse kwam er een interieurontwerp uit dat precies 
bij Floor en Adriaan past. 

Kirsten: "Werk met hoogteverschillen in de styling van jouw interieur, zodat het een prettige 
setting wordt om naar te kijken. Hierdoor kun je ook prima accessoires combineren in het-
zelfde kleurenpalet, zonder dat het saai wordt."

S
"Wil je graag kleur gebruiken in jouw interieur, 
maar ben je bang dat het te druk wordt? Zorg 
dat je een kleurenpalet uitkiest en dat alle 
accessoires binnen dit palet passen. Zo heb je 
een kleurrijk én rustig interieur."

TIP: DENK JIJ NA OVER EEN 
NIEUWE VERFKLEUR IN JOUW 

WONING? TEST DEZE ALTIJD OP 
VERSCHILLENDE PLEKKEN IN 

DE RUIMTE EN BEKIJK DEZE OP 
VERSCHILLENDE MOMENTEN 
VAN DE DAG. EEN KLEUR KAN 
’S OCHTENDS IN DE ZITHOEK 

HEEL ANDERS UITPAKKEN, DAN 
’S AVONDS IN DE EETHOEK. LAAT 
DE KLEUR DAAROM MINIMAAL 

24 UUR ZITTEN EN MAAK DAN PAS 
EEN DEFINITIEVE KEUZE.



"Naast de hoogteverschillen, is het bij de styling van jouw wo-
ning fijn om met oneven aantallen te werken, dus combinaties 
van drie of vijf accessoires bij elkaar. Dit houdt het spannend."
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STAP VOOR STAP
Maar hoe zorg je ervoor dat een ruimte die eerst nog kil aanvoelt, een 
warme sfeer krijgt? We nemen je stap voor stap mee in de keuzes die 
gemaakt zijn in het ontwerpproces. 

Allereerst werd de witte vloer vervangen door een prachtige licht eiken 
houten Hongaarse puntvloer. Hout geeft direct meer warmte in een ruim-
te. Kirsten: “Vind je hout te ‘spannend’ in verband met het onderhoud? Ga 
dan voor een kwalitatief hoogwaardige PVC vloer.”

De wanden zijn geverfd met verschillende tinten groen van Pure & Ori-
ginal en LAB , die nauwkeurig geselecteerd zijn op basis van het licht in 
de woning. “Ik heb gekozen voor groen als basiskleur, omdat dit een do-
minante kleur is die terugkwam uit de persoonlijke stijlanalyse van Floor 
en Adriaan. Ook is groen een fijne basiskleur die niet te overheersend is. 
Als je kijkt naar de psychologie achter kleuren, staat groen voor harmonie 
en vernieuwing. De kleur groen heeft een rustgevende werking en straalt 
positiviteit uit”, legt Kirsten uit.

‘Wees niet bang om te 
experimenteren met kleur’



 ‘Door voor een contrasterende  
  kleur te kiezen in het 
vloerkleed, zorg je direct voor         
 extra warmte en pit’

"Hier ligt een houten Hongaarse 
puntvloer. Vind je het spannend om 
voor hout te kiezen in verband met het 
onderhoud? Kijk dan eens naar een 
kwalitatief hoogwaardige PVC vloer."



De wanden in de eethoek zijn behangen met het botanische behang 
‘Musa’ uit de ‘Monsoon’-collectie van Arte Walls, in dezelfde groentint 
als de wanden. Het behang benadrukt in deze ruimte de hoogte en het 
prachtige plafond. Ook zorgt het voor extra warmte in de ruimte. Door in 
dezelfde kleurtint te blijven als de wanden, blijft het geheel rustig en een 
eenheid.’’

KLEURRIJKE DETAILS
Nadat de vloer gelegd was, de wanden geverfd en behangen is het tijd om 
de woning in te richten. “Bij het uitkiezen van de meubels heb ik vooral geke-
ken hoe we een extra ‘kick’ konden toevoegen aan de redelijk rustige basis-
kleuren”, licht Kirsten toe. Ze vertelt verder: “Ik vind het belangrijk dat een 
interieur rust uitstraalt, maar tegelijkertijd spannend is en niet saai wordt. 
Daarom heb ik bewust gekozen om twee zwarte dressoirs, de ‘Gravure’ van 
Made by Woood, naast elkaar te plaatsen. Hiermee verleng je optisch de 
ruimte en komen de gekleurde accessoires die hierop staan nóg beter uit.” 
Het roze eetkamerbankje was al in het bezit van het stel, deze komt nog 
mooier uit door de groene achtergrond. De grote Wicker eetkamerlamp  
van HK Living zorgt daarnaast direct voor een statement. Het ma-
teriaal – rotan – zorgt voor warmte en geeft een mooi effect als de 
lamp aanstaat.

"Persoonlijke items, zoals een vintage vitrinekast zorgen ervoor dat jouw interieur warmte 
en eigenheid uitstraalt. Als je jouw interieur opnieuw aanpakt, doe niet gelijk alles weg, 
maar kijk goed welke items voor jou betekenis hebben en hoe je deze terug kunt laten 
komen, eventueel met een likje verf."

 ‘Een interieur moet        
    rust uitstralen, maar     
tegelijkertijd spannend zijn’

Werelds WONEN  11



Opvallend is het roestkleurige vloerkleed van Loods5 in de zithoek. Door 
voor een contrasterende kleur te kiezen in het vloerkleed, zorg je direct 
voor extra warmte en ‘’pit’’ in het interieur. En, niet geheel onbelangrijk, 
een vloerkleed is heerlijk zacht aan je voeten. Kleurrijke accessoires (van 
onder andere Anna+Nina, À la Collection en HK Living) maken het interi-
eur van Floor en Adriaan helemaal af. Ook de vele gekleurde sierkussens 
zorgen voor een uitnodigend gevoel. Kirsten zegt hierover: “Wees niet 
bang om te experimenteren met kleur in de accessoires en kunst. Je ziet 
bijvoorbeeld de kleur paars terugkomen in het artwork van HK Living. 
Deze kleur kwam niet terug in het algehele kleurenpalet, maar past wel 
ontzettend goed.”
 
Tot slot kreeg ook het kleinste kamertje van de woning een ware ma-
ke-over. De wanden zijn geverfd in Red Earth van Farrow & Ball en hier-
boven behangen met het Curiosa behang van Arte Walls. Hiermee is hun 
warme en persoonlijke interieur helemaal compleet. Het enige dat Floor 
en Adriaan nu nog hoeven te doen, is met een wijntje op de bank te plof-
fen en te genieten van hun heerlijke huis. WW

"Vaak wordt het toilet vergeten in het ontwerp, terwijl dit juist een hele leuke ruimte is om 
meer uitgesproken keuzes te maken en kleuren te gebruiken, als je dit in de woonkamer 
bijvoorbeeld te spannend vindt."

1. Velvet sieradendoosje van À la, € 40,00 | 2. Kunstwerk ‘Abstract’ van HKliving, € 219,00 | 3. Koffietafelboek 
‘Palm Beach’ van Assouline, € 95,00 | 4. Kandelaar ‘Harbor Glass Candle Holder’ van Anna + Nina, € 27,95

5. Vaasjes ‘Shell’ in twee verschillende kleuren en maten van HKliving, € 22,95 en € 14,95 | 6. Salontafel ‘Shiny 
Bomb’ van Zuiver, € 340,00
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