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Rustige basis 
met	warme	sfeer

Tekst: Claire van Bavel   Fotografie: Ariane Heere

Nadieh en Wesley verhuisden van Apeldoorn naar een 

vrijstaande woning in Groessen, een pittoresk dorp in 

de gemeente Duiven. Hiermee kregen ze een prachtig 

uitzicht op weilanden cadeau, iets wat zeker gekoesterd 

moest worden in hun nieuwe interieur. 
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Interieur
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Nadieh en Wesley wilden een mooie 
bank met genoeg ruimte. Deze roest-

kleurige bank is toch wel echt een 
eyecatcher te noemen. 
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Nadieh en Wesley wonen samen met hun dochtertje in een prachtige 
vrijstaande woning in Groessen, waarbij zij vrij uitzicht hebben over de 
weilanden. Nadieh is docent en Wesley heeft zijn eigen bedrijf gespecia-
liseerd in (online) marketing. Voor het interieur van deze nieuwe woning 
schakelde het stel Kirsten Sparrenboom van Cohèsion Interiors in. “Het 
eerste gesprek hebben we in hun vorige woning in Apeldoorn gevoerd”, 
vertelt Kirsten. “Dit was ook een leuk huis, maar het was te krap gewor-
den voor Nadieh en Wesley. Wel vond ik het erg fijn om af te spreken in 
hun huidige woning, omdat ik zo een goed beeld krijg van hun stijl en 
de manier hoe zij leven.” Het kennismakingsgesprek is een vast onder-
deel van de Persoonlijke Stijlanalyse die Kirsten maakt voor haar klanten. 
Dit gesprek vindt altijd bij de klant thuis plaats. Ze zegt hierover: “Het is  
belangrijk dat een interieur past bij wie je bent, daarom neem ik daar 
goed de tijd voor met onder andere een persoonlijkheidsanalyse en een 
kennismakingsgesprek thuis.”

N
Bijna al het meubilair in de woonkamer is nieuw aangeschaft. Kirsten: “In dit geval gaven 
Nadieh en Wesley heel duidelijk aan; wij willen alles nieuw. De meubels die zij hadden 
waren ook al een tijd meegegaan. Tijd voor iets nieuws!”

	 ‘Door	de	juiste	kleuren	en				
materialen	op	de	goede	plek		 	 	
te	gebruiken,	zorg	je	ervoor	 
	 dat	de	ruimte	opgedeeld	wordt		
in	verschillende	zones’
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			 		‘Een	huis	stylen	kan		 	
	 iedereen,	maar	een	écht	
thuis	ontwerpen	is	vakwerk’

De zithoek is een fijne en grote ruimte met veel raampartijen, omringd door groen. Het 
uitzicht op de weilanden stond voorop bij het bepalen van de indeling, maar het stel wilde 

ook graag dat de televisie geen dominante rol zou spelen in het interieur. Kirsten: “Vooral de 
kast op maat doet het goed in deze ruimte. Deze zorgt voor het wow-effect, opbergruimte, 
het wegwerken van de televisie, een speelhoekje voor hun dochter én voor een plek voor 

alle gezellige accessoires en stylingitems.”
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Ook hun dochter heeft een fijne plek gekregen om te spelen 
met voldoende opbergruimte, zodat het snel weer netjes en 
overzichtelijk is.
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WERK AAN DE WINKEL
Een paar weken na de eerste afspraak, zagen Kirsten en het stel elkaar 
weer, ditmaal in de nieuwe woning. Nadieh en Wesley hadden op dat 
moment nog niet de sleutel, maar ze mochten van de huidige bewoners 
even een kijkje nemen en maten opnemen. “Het viel mij direct op dat het 
huidige interieur helemaal niet paste bij de stijlen van Nadieh en Wesley, 
die uit de Persoonlijke Stijlanalyse waren gekomen. Eerlijk gezegd, was 
het compleet het tegenovergestelde. Werk aan de winkel dus!”
Omdat Kirsten al zo’n duidelijk beeld had van welke stijl bij Nadieh en 
Wesley past, wist ze direct wat er moest gebeuren. Ondanks dat dit een 
flinke lijst was, deinsden zij hier niet voor terug. “Sterker nog; ik proefde 
steeds meer enthousiasme bij het stel. Wesley bleek zelfs een verborgen 
schildertalent te zijn”, vertelt Kirsten. 
 
Vanuit de Persoonlijke Stijlanalyse bleek dat Nadieh en Wesley een rus-
tige basis willen, dat warm aanvoelt. Ook willen zij een ‘wow-effect’, ter-
wijl het gevoel van rust behouden wordt. “Daarom heb ik gewerkt met 
een warme grijstint als basiskleur en off-black accenten. De roestkleurige 
bank en accessoires in deze kleur zorgen voor warmte.”

	 	 ‘Het	interieur	is	een	perfecte	cohesie	geworden		
	 tussen	de	stijlen	van	Nadieh	&	Wesley’



Werelds WONEN  8382  Werelds WONEN 

De keuken had oorspronkelijk een 
andere indeling die veel meer be-
nauwend was. Nu voelt het open en 
uitnodigend.

				‘De	visgraatvloer	past	qua	kleur			
	 	 	 precies	bij	de	keuken	 
	 	 en	zorgt	voor	warmte’
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OFF-BLACK
De keuken heeft een luxe en stoere uitstraling door de matte off-
black frontjes en het prachtige donkere Dekton keukenblad. De kleur 
van de frontjes is niet zomaar een off-black kleur, deze kleur heeft 
Kirsten in het licht van de woning geselecteerd, samen met alle an-
dere materialen, en is speciaal voor Wesley en Nadieh op maat ge-
maakt. “Als je goed kijkt zie je dat door het keukenblad een warmere 
nerf loopt, dit komt weer terug in de roestkleurige accessoires in de 
rest van de woning en de pluimen op het aanrecht. Ook de visgraat-
vloer past qua kleur precies bij de keuken en zorgt voor warmte.” 
 
Ook de aangrenzende eethoek nodigt uit om lekker met een koffietje een 
tijdschriftje te lezen, of juist urenlang met familie en vrienden te borre-
len. Het bankje aan de eettafel is ook weer onderdeel van de kast op 
maat. “De kussens zijn op maat gemaakt door Kussenmaatjes, waar ik 
graag mee samenwerk”, voegt Kirsten toe. “Ik heb bewust gekozen voor 
een ovale tafel en eetkamerstoelen met een ronde rug, omdat de ruimte 
zelf, de keuken en de kast op maat veel hoeken heeft. Als dit zo is, dan 
is het belangrijk om ronde items hier tegenover te zetten, zodat het ge-
heel warm blijft aanvoelen. Teveel hoeken kan kil en hard aanvoelen.” 

"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."
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De badkamer is ook volledig verbouwd en heeft dezelfde luxe en stoere 
uitstraling als de keuken. De badkamer is volledig betegeld met off-black 
tegels. Om toch warmte te behouden is er gekozen voor een houten bad-
kamermeubel en een houten tegelvloer in de doucheruimte. Het bad is 
bewust wit, om de donkere ruimte te doorbreken en het gevoel van fris-
heid te behouden. Kirsten: “Een plantje in de badkamer zorgt altijd voor 
meer sfeer. Dit kan ik aanraden in iedere badkamer.”

TOTAALPLAATJE
Nadieh en Wesley zijn enorm blij met hun nieuwe interieur, dat helemaal 
naar hun smaak en wensen is samengesteld. Het stel deelt hierover: “Wij 
voelen ons helemaal thuis in ons nieuwe huis, dankzij de keuzes die we 
samen met Kirsten hebben gemaakt. Kirsten ziet het totaalplaatje voor 
zich, is goed te bereiken, denkt mee over grote beslissingen én over de-
tails en is daarnaast ook een ontzettend fijn, gezellig persoon. Wij heb-
ben geen seconde spijt gehad dat we Kirsten gevraagd hebben mee te 
denken met ons nieuwe interieur! Een huis stylen kan iedereen, maar een 
écht thuis ontwerpen is vakwerk.” WW

Ook was het voor Nadieh en Wesley belangrijk dat het gevoel van eenheid door het gehele 
huis merkbaar was. De badkamer is daarom qua kleur afgestemd op de keuken, net als het 
toilet beneden.

1. Bank ‘Rodeo’, 3-zits in kleur ‘roest’, van BePureHome, € 999,00 | 2. Sierkussenhoes ‘Panja’ van Wehkamp 
Home, € 29,95 | 3. Geribbelde bloemenvaas van HKliving, € 27,95 | 4. Zwarte kandelaar ‘Mashel’ van 

Bloomingville, € 39,90 | 5. Sierkussenhoes ‘Bobbi’ van Wehkamp Home, € 17,95
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