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Interieurdesigner Ramon Altenburg

‘Ik ga voor balans in
schoonheid en functionaliteit’
Wanneer de ouders van Ramon Altenburg
terugkwamen van vakanties konden ze de
klok erop gelijk zetten: zoonlief had gegarandeerd weer enkele wijzigingen in het
interieur aangebracht. Van jongs af aan
was het duidelijk dat hij iets op het gebied
van interieurontwerp zou gaan doen. Na
een uitstapje naar de exclusieve herenmode vestigde hij zich enige tijd terug dan ook
definitief als zelfstandig interieurdesigner.
Tekst: Arthur van der Linden

De jaren dat Ramon maatkostuums en allerhande accessoires aan de modebewuste man bracht,
vormen overigens een vitaal onderdeel van zijn huidige bagage. “Ik werkte in het hogere segment, gaf advies over zaken als stoffen, kleuren en comfort, en er was altijd sprake van een heel
persoonlijk contact met de cliënt”, aldus Ramon. “Er waren dus nogal wat overeenkomsten met
mijn huidige werk. Bovendien ontwikkelde ik een goed gevoel voor stijl en leerde ik me steeds
beter te verplaatsen in de cliënt. Ik heb nu echt snel in de gaten welke richting mensen uit willen.
Omdat ik erachter kwam dat mode toch niet helemaal mijn ding was, ben ik de avonduren een
opleiding tot interieurdesigner gaan volgen. Al snel trok ik de conclusie dat daarin mijn toekomst
moest liggen. Ik heb dan ook nog geen moment spijt van die keuze gehad.”

Personal Shopper
Ramon geeft interieuradviezen, tekent voor volledige interieurontwerper en gaat desgewenst
met zijn opdrachtgevers mee als personal shopper. “Cliënten weten meestal precies wat ze mooi
vinden, maar hebben vervolgens vaak geen idee hoe ze tot een stijlvol totaalplaatje moeten komen. Ik probeer ze daarbij zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bovendien; alleen met stijlvol ben
je er nog niet. Ik ga altijd voor een gezonde balans in schoonheid en functionaliteit. Wat heb je
tenslotte aan een prachtige bank die niet lekker zit?”
“Mijn streven is dan ook nooit om tot een toonzaal te komen, maar een leefbare en comfortabele
omgeving te creëren waarin ook kleurbeleving een belangrijke rol speelt. Als de kleuren niet met
elkaar matchen, wordt het interieur tenslotte nooit gezellig. Wanneer mijn cliënten ‘s avonds
thuiskomen, moeten ze rust in hun woning vinden. Let wel; de cliënt is belangrijker dan het huis.
Het huis moet zich dus te allen tijde aanpassen aan de wensen en eisen van de bewoners.”
Omdat iedere woning en iedere cliënt anders is, gaat het steeds om unieke interieurontwerpen.
Vandaar dat Ramon altijd in eerste instantie bij zijn opdrachtgevers thuis afspreekt om de ruimte
te analyseren en de wensen en eisen in kaart te brengen. Aan de hand van de plattegrond wordt
een schetsplan gepresenteerd dat vervolgens verder uitgewerkt wordt tot een definitief ontwerp.

Ingetogen chique
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Inmiddels kan Ramon bogen op een mooi portfolio. Momenteel verzorgt hij de totale inrichting
van een luxe vrijstaande woning in Friesland. Inspiratie voor zijn ontwerpen doet hij op in hotels,
de kledingbranche, internationale magazines, mensen en zijn eigen omgeving. Zijn stijl omschrijft
hij als ingetogen chique met een spanningslaagje van verrassende elementen. Hij maakt bij voorkeur gebruik van hoogwaardige, verrassende en luxe materialen. Daarnaast werkt hij graag met
zogeheten non-colours als zand- en grijstinten, taupe, brons, zwart en goud. “Als het interieur
uiteindelijk maar een tijdloos karakter krijgt”, aldus Ramon.
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