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BINNENKIJKEN

FOTOGRAFIE: ARIANE HEERE

In het centrum van Rotterdam, omringd door 
groen, ligt Atelier Cohésion, het atelier van 

interieurontwerper Kirsten. Het monumentale 
pand is zorgvuldig door haar ingericht met 
een mix van vintage en design. Het atelier 

is een oase van rust en zorgt er tegelijkertijd 
voor dat de creativiteit gaat stromen. 

Kirsten (32) is eigenaar van Cohésion Interiors, 
waar zij persoonlijk interieuradvies geeft. Ze 
woont in Rotterdam, waar zij woont met haar man 

Paul. Ook is zij trotse moeder van dochters Emilia (4) en 
Elea (2). Het atelier is voor Kirsten een plek waar zij in alle 
rust haar klanten kan ontvangen voor interieuradvies. 
“Mijn bedrijf bestaat net een jaar en toch groeide ik al uit 
mijn thuiskantoor”, vertelt ze. “Met mijn interieuradvie-
zen richt ik mij op de persoonlijkheid van mijn klanten. Ik 
vind het ontzettend belangrijk om te zien hoe mijn klant 
reageert op bepaalde kleuren en materialen. Hier had 
ik thuis de ruimte niet meer voor. Ik wilde een centrale 
plek waar ik mijn klanten kan ontvangen en wij in alle 
rust door kleuren en materialen heen kunnen gaan.”

De zoektocht naar de ideale ruimte was niet eenvoudig. 
Gelukkig hoefde zij dit niet alleen te doen. Samen met 
haar zusje Stevanne is zij opzoek gegaan naar de per-

fecte plek. Kirsten heeft zich hierbij voornamelijk laten 
leiden door haar gevoel. “Het moest kloppen. En vanaf 
het moment dat ik hier naar binnen liep en het zonnetje 
door de prachtige raampartij zag schijnen, wist ik dat ik 
mijn plek gevonden had.”

BEWUSTE KEUZES
Het atelier bevindt zich in een monumentaal pand en 
heeft prachtige hoge plafonds met originele ornamen-
ten en houten visgraat vloer. Voor het een oase van rust 
werd, moest er flink verbouwd worden. “Ik wist precies 
welke sfeer ik wilde in mijn atelier. Een sfeer is vaak 
moeilijk te vertalen naar woorden, maar rust, esthetiek 
en creativiteit zijn woorden die goed in de buurt komen.” 
Dit heeft zij onder andere aangepakt door de indeling 
te veranderen, elementen te restaureren en de gehele 
ruimte te verven. “Bij het uitkiezen van de verfkleur voor 
de muren en kozijnen heb ik voornamelijk naar de om-

inspiratie
BRON VAN
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Het atelier is  
een oase van 
rust, maar zorgt 
er ook voor dat 
de creativiteit  
gaat stromen

Een van de favoriete items van Kirsten is de vintage 
Togo sofa van Ligne Roset, die opnieuw bekleed is 
door Reliving. Hier kun je heerlijk in wegzakken en 
echt even een momentje van ontspanning hebben. 
Ook het teakhouten bankje van Detjer is favoriet, 
door de mooie lijnen en het contrast van het donkere 
hout tegen de lichte kleur van de muren. 
 

geving gekeken. Vanuit Atelier Cohésion kijk je via de 
hoge raampartij naar prachtige oude bomen, hier kan 
ik uren naar kijken terwijl ik de ideeën voor mijn inte-
rieurontwerpen in mij op voel komen. Ik wist direct: dit 
uitzicht wil ik bij het interieur betrekken.”

Kirsten heeft er bewust voor gekozen om geen raambe-
kleding op te hangen en de kozijnen off-black te schil-
deren. “Op deze manier lijken de kozijnen bijna op sier-
lijsten voor de bomen, het uitzicht wordt kunst.” Ook de 
kleur op de muur (“Bone” van Pure & Original) lijkt zich 
aan de omgeving aan te passen. Op sommige momen-
ten lijkt het een grijze kleur en op andere momenten is 
hij meer beige, een perfecte combinatie tussen koel en 
warm. 

RUST EN RUIMTE
Het interieur is een mix van vintage en design. Zo staat 
er een vintage Togo Sofa van Ligne Roset, gecombi-
neerd met een salontafel van H&M Home. Ook staat er 
een vintage travertin eettafel met hieraan teakhouten 
stoelen en een bankje van Detjer. “Ik houd van de com-
binatie tussen nieuw en vintage, hard en zacht, stoer en 
vrouwelijk. Dit maakt een interieur interessant.”

Opvallend is dat het bij binnenkomst niet gelijk opvalt 
dat je in een werkplek bent. Atelier Cohésion is name-
lijk ingericht als een woonkamer, met een zithoek en 
eethoek. “Het gevoel van warmte en thuis vind ik heel 
belangrijk. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mijn 
klanten. Ik wil dat je je direct op je gemak voelt, zodra je 
het atelier binnenstapt.” Er zijn verschillende hoekjes om 
lekker even te zitten, of juist actief aan de slag te gaan. 

Het gevoel van rust en ruimte wil Kirsten graag delen, 
daarom is het mogelijk om Atelier Cohésion ook te 
huren voor onder andere fotoshoots en als Personal 
Office. “We hebben natuurlijk veel thuisgewerkt de af-
gelopen tijd, dit heeft nadelen maar ook voordelen. Zo 
zijn veel mensen die ik spreek erachter gekomen dat 
zij het prettig vinden om lekker in hun eigen ruimte te 
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werken en hebben zij gemerkt dat hun creativiteit dan 
beter stroomt dan als zij bijvoorbeeld op kantoor zitten 
met veel mensen. Tegelijkertijd missen zij een creatieve 
omgeving en vinden zij het wel fijn om werk en thuis ge-
scheiden te houden. Dit geldt vooral voor mensen met 
een introverte persoonlijkheid, valt mij op tijdens de 
persoonlijkheidstesten die ik afneem voor mijn interieu-
radviezen.”

Daarom is het ook mogelijk om Atelier Cohésion per 
dag als inspirerende werkplek te huren, waar je heerlijk 
in je eigen creatieve bubbel kunt werken. Maak een lek-
kere koffie en zet jouw favoriete muziekje op, zodat je 
ongestoord kunt werken. De ruimte is ontworpen met 
het doel dat jouw creativiteit gaat stromen.

MAGISCHE PLEK
Ook voor fotoshoots is Atelier Cohésion een fijne plek. 
“Voor creatieve ondernemers, zoals ik, is zichtbaarheid is 
belangrijker dan ooit. Maar ik geloof dat het alleen werkt 
als je zichtbaar bent op een manier dat bij jou past. Kom 
samen met jouw favoriete fotograaf naar Atelier Cohési-
on om foto‘s te maken voor jouw website en Instagram.” 
Tijdens een fotoshoot is het mogelijk om samen met Kir-
sten de meest ideale indeling en styling te bepalen voor 
jouw foto’s. “We bespreken van te voren welke kleuren 
accessoires het beste bij jouw huisstijl passen. Zo ben jij 
een zichtbaar op een manier die bij jou past.”

Aan het einde van de dag schijnt het zonnetje Atelier 
Cohésion binnen. “Ik kan daar zo van genieten. Op het 
moment dat de zon naar binnen schijnt, verandert het 
Atelier echt in een magische plek. Ik nodig je van harte 
uit om dit in het echt te ervaren.”  •••

Volg voor meer inspiratie Atelier Cohésion  
op Instagram: @atelier.cohesion

De ruimte 
bevindt zich in 
een monumentaal 
pand en heeft 
hoge plafonds 
met originele 
ornamenten
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De open kasten in Atelier Cohésion was eerst dicht 
en verstopt. Kirsten heeft deze kasten tijdens de 

verbouwing weer open laten maken, de sierlijsten zijn 
gerestaureerd en de kasten zijn voorzien van nieuwe 

houten planken. De kasten zijn stijlvol ingericht 
met verschillende accessoires van onder andere 

Bloomingville, Studio Yen en Urban Nature Culture. 
De accessoires hebben aardetinten, met hier een 

daar een contrasterend zwart element. Het contrast 
zorgt ervoor dat het geheel spannend blijft om naar 

te kijken en niet te ''braaf'' wordt. Kirsten schuift 
regelmatig met de verschillende accessoires.


