
I lona: “Het inrichten van een ruimte gaat over 

mensen, niet over dingen. Daarom hecht ik veel 

belang aan persoonlijk contact met de opdracht-

gever. Omdat een inrichting ook functioneel moet 

zijn, kies ik altijd voor mooie materialen van ste-

vige kwaliteit die je intensief kunt gebruiken, goed 

schoon kunt houden en gemakkelijk kunt verplaat-

sen. De vloer hoort als basis bij het concept van de 

hele inrichting en bepaalt voor een belangrijk deel 

de uitstraling. Je hebt als opdrachtgever de moge-

lijkheid het een rol in de beleving van de ruimte te 

laten spelen of niet. Voor veel opdrachtgevers is de 

vloer vooral nog een functionele keuze. Maar er is 

zoveel meer mogelijk.” 

Zo is De Leukste Inrichters betrokken geweest bij de 

renovatie en vernieuwbouw van het Alfrink College 

in Zoetermeer en de transformatie van het SOMA 

College in Harderwijk. In beide gevallen is gekozen 

voor een Forbovloer. Ilona: “Bij het Alfrink College is 

de vloer echt een onderdeel van de nieuwe frisse uit-

straling en helpt ook om gebieden aan te geven. Bij 

het Soma College zorgde de vloer door de houtprint 

voor een huiselijke uitstraling in de campus.”

ENORME KEUZE
Dit jaar is het gerenoveerde en uitgebreide Alfrink  

College voor havo en vwo officieel in gebruik ge-

nomen. Het oorspronkelijke gebouw was logistiek 

slecht, op veel plekken donker en er waren weinig 

plekken waar leerlingen konden chillen, elkaar  

ontmoeten of in groepjes werken. Na de renovatie  

en uitbreiding is het een ruim en licht gebouw  

geworden, dat slim in elkaar zit. Daarmee is er ook 

meer plek voor de leerlingen gekomen. Iedere afde-

Het werk en tegelijkertijd de passie van Ilona Alders van De Leukste Inrichters is om ruimten in te 
richten, samen met de opdrachtgevers: “Interieurs met lef, beleving en oog voor detail: daar hou ik 
van!” Daarbij werkt ze graag met vloeren van Forbo. Twee geslaagde voorbeelden.
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Good practises door  
integrale visie

DE VLOER KLEURT DE INRICHTING

Ilona Alders van De 
Leukste Inrichters:
“In dit project is de 

inrichting heel goed 

in balans met hoe je 

de ruimte ervaart. Het 

licht, de rustige basis 

en de goede akoestiek 

werken daarin samen 

met de kleurrijke inrich-

ting en laten je voelen 

dat je welkom bent. 

Functioneel Leuk  

noem ik dat!”
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ling heeft nu een eigen studieplein, er zijn algemene 

studieplekken bijgekomen en de pauzeruimte is 

vergroot. Ilona: “De grote wens van de leerlingen was 

meer kleur in de school. De door de architect Ralph 

Goutier ontworpen rustige basis maakte het mogelijk 

om met het meubilair, de vloer en aankleding lekker 

te knallen. Om het nog frisser en kleurrijker te maken 

voor de leerlingen zijn er enkele tinten aan toege-

voegd. Deze komen allemaal samen in de twee visu-

als, één in de centrale hal en één in de aula. Samen 

met de prachtige vide en de fraaie lampen in de grote 

centrale ruimte is er een hele mooie verblijfsplek ont-

staan, van waaruit de school zich eenvoudig ontsluit. 

Het is een lichte en open leeromgeving geworden, die 

verbindend werkt. De architect heeft de vloer bepaald 

en ik heb daarbij aangesloten met het meubilair. Het 

mooie was dat er zoveel kleuren in de vloer zaten dat 

het alle kanten op kon gaan. In het ene deel hebben 

we juist gekozen voor contrast en het andere deel 

voor ton sur ton met mooie nuances. Forbo biedt een 

enorme keuze in kleuren, maar ook in de structuur 

en textuur. Je kunt met hun assortiment elke sfeer 

creëren.” 

DE CAMPUS ALS EEN THUIS 
Manager bedrijfsvoering Esther ter Avest van het 

SOMA College in Harderwijk: “We leiden onder meer 

op voor stratenmakers, machinisten en monteurs. 

Onze faciliteiten waren gedateerd, met drie studen-

ten op een kamer met stalen kasten, tl-verlichting, 

een koelkast en een tosti-apparaat en geen prettige 

ruimten om in te verblijven. Kortom; de campus 

was aan vernieuwing toe; we wilden de studenten 

het gevoel geven dat ze een eigen plek hebben. Het 

complete meubilair voor de slaapkamers, ook de 

kasten, is speciaal ontworpen en op maat gemaakt 

door de interieurbouwer. Je ziet in de huiskamers 

een mix van meubilair met een stoere - en vooral 

geen stoffen - bank op een metalen onderstel, grote 

tafels met kleurrijke stoelen, stevige krukjes en hoge 

krukken aan de bar. En dat met een bijpassende 

vloer van Forbo. Het is licht, natuurlijk en een beetje 

stoer. De materialen zijn stevig en goed schoon te 

houden.” Ilona knikt: “Ik mocht de aanbesteding 

begeleiden en heb voor Forbo gekozen. Forbo is 

voor mij een favoriete vloerenleverancier omdat 

het assortiment uitgebreid is. Ik heb gekozen voor 

een print die op de lange termijn ook nog mooi is. 

Daarvoor werd voor een functionele vloer met een 

algemene kleur gekozen. Je ziet dat een integrale 

visie op de inrichting steeds belangrijker wordt. Op-

drachtgevers zijn zich meer bewust van het belang 

van beleving. Dat bepaalt ook de aantrekkingskracht 

van de school. De basis begint vaak bij de keuze voor 

de vloer. Forbo is bovendien duurzaam. Ik ben in de 

fabriek geweest; wonderbaarlijk dat je met zo weinig 

natuurlijke elementen zo’n mooi product kunt  

maken. Ik heb net hun nieuwe catalogus gekregen 

met nieuwe, prachtige vloeren; daar word ik heel 

blij van. En we zijn al weer bezig met het volgende 

gebouw op de campus.”

Kijk voor meer informatie op forbo-flooring.nl en op  

deleuksteinrichters.nl.

“De vloer 
hoort als 
basis bij het 
concept 
van de hele 
inrichting en 
bepaalt voor 
een belangrijk 
deel de 
uitstraling”
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