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SPECIAL WONEN.
INTERIEURARCHITECTE KIRA MICHIELS GEEFT RAAD…

5 GOUDEN TIPS VOOR  
EEN GEZELLIG INTERIEUR
Nergens beter dan thuis. Onze woning is onze veilige thuishaven. En dus kan je maar beter aangenaam wonen. En daarvoor staat een functioneel, 
knap ogend en vooral gezellig interieur garant. Maar hoe importeer je die gezelligheid in je woning? We vroegen het aan een specialist ter zake. 
Interieurarchitecte Kira Michiels trakteert ons op 5 gouden tips. Alstublieft!

De Veurnse Kira Michiels (31) bouwde een stevige reputatie op als 
interieurarchitecte. Na haar bacheloropleiding Interieurvorming en 
haar master Interieurarchitectuur bleef zij in Gent plakken. Eerst ging 
ze ervaring opdoen bij diverse grote en kleine bureaus. Vandaag runt 
Kira haar eigen bedrijf: KM Interieurarchitect. Zij is gespecialiseerd 
in de inrichting van commerciële en residentiële ruimten. “Elke 
interieurarchitect heeft een eigen stijl”, begint Kira. “Die van mij is strak en 
sober, met warme toetsen. Die warmte en gezelligheid mis ik trouwens 
in veel Vlaamse woonkamers. Vandaar dus enkele tips.”

1. Minder materiaalsoorten
Denk op voorhand goed na over het materiaalgebruik in je ruimte. Kijk 
naar de reeds aanwezige (te behouden) materialen en werk hierop 
verder. Zorg dat je niet meer dan 4 of 5 verschillende materialen en 
kleuren in 1 ruimte hebt. 
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2. Wit als drager, accenten in kleur 
Wit of gebroken wit is perfect geschikt als achtergrondkleur. Het vormt 
een mooie basis. Wit creëert ruimte en laat accessoires in warme kleuren 
mooi uitkomen. Maar trop is teveel. Teveel wit geeft jouw interieur een 
afstandelijke, klinische look. Dit kan je oplossen door te werken met de 
juiste accessoires, kleuren en materialen. 

3. Eén meubel, meerdere functies
Met maatmeubilair kun je verschillende functies combineren in een 
meubelstuk. Zo kan een haardwand bijvoorbeeld ook dienst doen als tv-
meubel, opbergruimte of zelfs bureauruimte. Op die manier reduceer je 
verschillende meubels tot één stuk. Resultaat: minder meubelen en dus 
er rust. En je spaart ook plaats uit, wat altijd een goede zaak is.

4. Ga voor een gelaagde verlichting
Denk na over de verlichting in je huis. Deel die op in 3 lagen. De 
basisverlichting komt als eerste. Dat is da algemene, functionele 
verlichting. De tweede laag is de functionele verlichting. Bijvoorbeeld: 
een extra-spot of leeslamp in de leeshoek. De derde en laatste laag is de 
accentverlichting. Die brengt de juiste sfeer in huis.

5. Natuurlijke materialen
Natuurlijke materialen zijn tijdloos. Ze stralen rust uit en brengen 
warmte in huis. Je mag gerust verschillende natuurlijke materialen met 
elkaar combineren.

Honger naar meer tips? 
Check Kira’s interieurblog  
op www.kiramichiels.be. 


