
ANGELIQUE NOSSENT over  sfeer

ADVERTENTIE

‘Overal is sfeer, 
en wij geven het vorm.’

‘Sferen zijn mijn passie. 
Elke ontmoeting met een mens, 

dier, plant of omgeving raakt me 
en leert me te voelen, te kijken, 

te luisteren en open te staan 
voor de boodschappen die 

de ontmoeting in zich draagt; 
de sfeer die ze meebrengt. 

Sferen zijn overal, en bewust 
of onbewust: 

wijzelf geven ze vorm.’ 
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Wat is typisch aan het werk van Angelique Nossent?
‘Ik werk vanuit gevoel, dat vertaal ik naar mijn ontwerpen 
en hier is vraag naar. Ik zie bij omgevingen, mensen, 
dieren en planten hun energetisch nabeeld, hun ‘energie-
jasje’ zeg maar. Op dit energetische niveau bekijk ik de 
behoeften: welke elementen, kleuren en vormen kunnen 
aan een ruimte worden toegevoegd, of kunnen juist 
worden weggehaald, om de sfeer te creëren die nodig is. 
Als een ontwerp qua energie niet klopt, ontstaan er con-
flicten. Eerst in sfeer en later concreet en tastbaar. 
Er gebeuren ongelukken, er ontstaat ruzie, gedoe. Ik ben 
‘sferologe’, kun je zeggen: iemand die in het gevoel kan 
stappen van andere mensen en omgevingen. 
‘Omgevingsdokter’, noem ik mezelf soms ook wel.’

Hoe worden mensen beïnvloed door sferen van 
omgevingen?
‘Sfeer bestaat uit tien elementen: licht, kleur, geluid, 
communicatie, smaak, gevoel, vorm, stijl, geur, tempera-
tuur. Allemaal bepalen ze een stukje van onze beleving,  
van hoe we een ruimte ervaren. Door objecten te plaatsen 
zoals gebouwen, bomen, wegen, waterlopen of straat-
meubilair veranderen we het samenspel tussen de ele-
menten: we veranderen de sfeer. Dit is voor iedereen 
voelbaar, al hebben we misschien nooit geleerd hier op 
te letten. Als je er wel op let, ga je ontdekken hoe chao-

tisch het totaalbeeld van stad en landschap eigenlijk is 
in Nederland. En hoeveel onrust dat veroorzaakt, ook in 
jezelf. Onze buitenruimten zijn vaak zeer functioneel 
vormgegeven; de factor ‘beleving’ speelt een andere rol. 
Maar in het dagelijks leven speelt beleving een enorme 
rol! Fiets maar eens een stuk door de stad. Voel maar 
eens hoe anders je bent wanneer je over de Coolsingel 
vol auto’s, scooters, trams, voetgangers, verkeerslichten 
en zebrapaden ploegt, dan wanneer je al fietsend door 
het Kralingse Bos gaat. 
Puur functioneel ontwerpen levert vaak te veel prikkels 
op: er is geen harmonie, geen balans tussen de sfeerele-
menten. En of ons hoofd dit nu weet of niet, ons hart 
weet het altijd. “Ik voel me hier naar” zegt het hart, of 
“ik voel me hier prettig.’’

Kunt u uitleggen hoe dit werkt, deze beïnvloeding 
via het hart?
‘Dat gebeurt op energieniveau. Alles en iedereen wisselt 
voortdurend energie uit: mensen, dieren, planten, stenen, 
alles. In haar natuurlijke staat is deze energie in balans. 
Ze is als een kalme vijver. Gooi je echter een steen in die 
vijver, dan ‘breekt’ de stilte. Er ontstaan golven, het 
water klotst tegen de vijverrand, spoelt misschien over 
wat grassprietjes, sleurt een kever mee die tussen de 
sprieten liep; de balans is verstoord. Omdat de natuur-

lijke staat van energie echter harmonieus is, zal ze altijd 
willen terugkeren naar de balans. Ook dat houdt bewe-
ging in, en ook die beweging heeft effect op de omgeving. 
Zodra het water tot rust komt, kan de kever bijvoorbeeld 
weer op de kant kruipen. 
Dit proces is voortdurend gaande. Dus hoe meer onze 
energie geraakt wordt (hoe meer disbalancerende prik-
kels we ontvangen), hoe meer beweging er ontstaat in 
ons. We worden moe, gestrest, boos en we snauwen 
tegen de winkelbediende, waardoor zij snauwt tegen de 
volgende klant, waardoor hij snauwt tegen zijn dochter 
bij thuiskomst, waardoor zij snauwt tegen de hond, 
waardoor deze de kat achterna jaagt. Dat idee.’

‘De wereld drukt alles uit in Sfeer 
zodat wij onszelf herkennen.’

Hoe betrekt u sfeer in uw ontwerpen?
‘Tijdens mijn opleiding tot landschapsontwerper heb ik 
geleerd vlekkenplannen te maken vóór elk ontwerp: 
plannen waarin je de karakteristieken van een omgeving 
benoemt en er verbanden tussen legt of juist niet. 
Deze techniek gebruik ik nu om sfeerplannen te maken. 
Daarin teken ik niet alleen de zichtbare, fysieke elementen 

in een gebied of ruimte maar ook de aanwezige sfeer-
overgangen. Zij beïnvloeden ons, zijn voelbaar. Als de 
plekken eenmaal in kaart zijn gebracht die volgens mij 
én de opdrachtgever niet harmonieus zijn, kun je gaan 
onderzoeken waar dat door komt. 
Wat is er met de fysieke karakteristieken aan de hand? 
Vervolgens pas je deze aan, en (her)creëer je de balans. 
Bijvoorbeeld door goed te letten op de vormen die je 
kiest. Zo zal een vierkante vorm je energie gronden. Dat 
is van belang bij plekken waar concentratie nodig is. ’ 

Hoe bent u ertoe gekomen u te richten op het ontwerpen 
van openbare ruimten en tuinen?
‘Natuur, het verrassende van stad en landschap ontdek-
ken en tekenen hebben mijn liefde. Daarnaast ben ik 
hoog sensitief. Dat betekent dat ik erg gevoelig ben voor 
prikkels uit mijn omgeving en ik heb dus belang bij het 
in balans zijn daarvan. 
De omgeving vormgeven doe ik dus deels voor mezelf. 
Ook ben ik door mijn sensitiviteit goed in staat de onbe-
wuste behoeften van klanten en opdrachtgevers aan te 
voelen en te benoemen. Ik kan deze behoeften vertalen 
in een plan of ontwerp. Waardoor ruimten ontstaan die 
niet alleen functioneel maar ook gevoelsmatig passend 
zijn.’
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Wat is uw drijfveer?
‘Ik word gedreven door het verlangen mensen ‘sfeerbe-
wust’ te maken. In het beroemde boek De Kleine Prins 
zegt de vos op enig moment: ‘…ogen zijn blind, je moet 
zoeken met je hart’. Dát is wat ik wil: mensen veel meer 
dan nu laten kijken met hun hart, met hun gevoel. Jezelf 
openen voor sfeer is jezelf openen voor de gehele rijk-
dom van de wereld. Op school wordt niet geleerd hoe je 
‘voelend kijkt’; we zullen het dús onszelf en elkaar moe-
ten leren. Ik geef workshops met dit doel: ontdekken 
hoe je sferen leest, en wat je daar vervolgens mee kunt. 
Overigens leren sommige mensen dit binnenkort wel 
op school. Bij Helicon, opleidingscentrum voor Groen 
Onderwijs, ga ik dit jaar als gastdocent ‘Sfeerleer’ onder-
wijzen.’

Vraagt u uw klanten welk gevoel of stemming een 
ontwerp moet oproepen?
‘Ja natuurlijk. Zonder dat, kan ik geen ontwerp maken. 
Nu zijn stemmingen gebonden aan het moment; dat 
iets vandaag op een bepaalde manier aanvoelt, wil niet 
zeggen dat het morgen ook zo wordt ervaren. In het 
algemeen zijn er rode draden. Mensen zoeken rust in 
hun tuin. ‘Dat kan in deze hoek’ weet ik dan. Daarnaast 
zoeken ze inspiratie. ‘Dat lukt perfect in de andere hoek’. 
Voordat ik een ontwerp maak, maak ik daarom eerst een 

programma van eisen. Samen met de opdrachtgever 
benoem ik daarin alle voorwaarden voor het ontwerp: 
van functionele aard maar vooral ook van belevings-
aard.’

Wat is de kracht van sfeerontwerpen?
‘Ze zijn duurzamer dan ‘gewone’ ontwerpen, ze gaan 
meer dan vijftien jaar mee. Zeker ontwerpen voor open-
bare ruimten. Waarom? Omdat ze niet ingegeven zijn 
door grillen, trends en modeverschijnselen. Sfeeront-
werpen zijn op maat gemaakte producten, afgestemd 
op specifieke gebruikers en hun specifieke behoeften. 
Een sfeerontwerp bekijkt altijd beide kanten van de 
medaille, de fysieke en de energetische. De zichtbare en 
de onzichtbare. Deze energetische manier van ontwer-
pen creëert heel bewust plekken waar je energie kunt 
opdoen, kunt ontladen of kunt delen. En natuurlijk zijn 
ook sfeerontwerpen niet voor de eeuwigheid gemaakt. 
Elk ontwerp komt in het contact met een bepaalde tijd  
tot stand. Maar doordat ik zoek naar dieperliggende 
wensen en behoeften van ruimtegebruikers, ontwerp ik 
iets dat fundamenteler ‘past’ dan een plan dat geba-
seerd is op een niet energetische inventarisatie.’

U schrijft op uw website www.beganegrond.nl dat sfeer 
communiceert. Wat bedoelt u daarmee?
‘Uiteindelijk is sfeer niets meer en niets minder dan 
energie. En zoals ik al zei is er op energieniveau voortdu-
rend interactie, communicatie: op dit  niveau ‘babbelt’ 
alles doorlopend. De wisselwerking tussen ons en de 
plek waar we zijn, is er altijd. Dat we ons van die wissel-
werking misschien niet bewust zijn, maakt haar niet 
minder reëel. Maar verander iets aan de plek – voeg een 
persoon toe, bijvoorbeeld – en zowel wijzelf als de plek 
veranderen. 
De kunst is ruimtelijke sferen te creëren die ‘juist’ zijn, 
die communiceren wat de gebruiker van een ruimte 
nodig heeft, of zoekt. Dat kan rust, inspiratie of iets 
anders zijn, maar op een dieper niveau is dat eigenlijk 
altijd hetzelfde, komen zij samen in dezelfde bron. 
Deze bron is het ‘iets’ dat ons in staat stelt in contact te 
zijn – met onszelf, met anderen, met onze omgeving. 
De ‘juiste’ sfeer stelt ons in staat ons te verbinden, kun 
je zeggen. Verbonden mensen zijn creatiever, gelukkiger 
en succesvoller.’

‘De essentie van Sfeer is 
uitdrukking geven aan de graad 

van ons bewustzijn.’

Wat is nieuw in ‘sferenland’?
‘Veel. De kennis op sfeergebied wordt snel groter. 
Zogenaamde “sfeerclearing” is in opkomst. Zonder 
fysiek iets aan een ruimte te veranderen, kan die ruimte 
puur energetisch in balans worden gebracht. De plek 
wordt als het ware in zijn kracht gezet, wat positieve 
effecten heeft op de mensen (en dieren!) die er gebruik 
van maken. Zij merken dat er beweging komt in zaken 
die vast leken te zitten; problemen, grote thema’s. 
Sfeerclearers zijn ook een soort omgevingsdokters. 
Ik ken er inmiddels meerdere. Verschillende energetisch 
ontwerpers laten volgend jaar hun werk zien op de 
Floriade.

Welke tips geeft u ‘groenontwerpers’ als het gaat om het 
duurzaam ontwerpen van openbare ruimten en tuinen?
‘Sta open voor uw gevoel. Leer ‘voelend kijken’. Merk hoe 
alles leeft én communiceert, en luister dan. Wat vertel-
len sferen u? Wat vertellen de kleuren, materialen en 
vormen die zijn gebruikt of die u wilt gebruiken? Het is 
misschien lastig in het begin, maar iedereen kan het 
uiteindelijk. En wie enige training wil, is natuurlijk van 
harte welkom bij een van de workshops die ik geef. 
Nederland is op ontwerpgebied echt toe aan “out of the 
box” denken. De onrust en stress die we in onze buiten-

Angelique nossent werkt bij begAne grond en 
doet in het bijzonder onderzoek nAAr sfeer. 
ze schrijft boeken, mAAkt films en ontwerpt lAnd-
schAppen en tuinen. 

op 26 jAnuAri 2012 orgAniseert Angelique een 
inspirAtiedAg in rockAnje voor iedereen die in het 
themA sfeer is geïnteresseerd. 
meer informAtie vindt u onder ‘proces/sfeerfind-
shop’ op www.begAnegrond.nl

mocht u gespeciAliseerd zijn in één vAn de tien 
elementen vAn sfeer en wilt u hierover vAn 
gedAchten wisselen, Angelique wil grAAg contAct 
met u.

in de volgende Aflevering over sfeer ontmoet 
Angelique ronAld vredenborg vAn modernistA en 
rudolf teunissen vAn dAglicht en vorm, en gAAt ze 
dieper in op de vrAAg hoe een groenontwerper kAn 
spelen met licht.

ruimten creëren is doen wij dus echt zelf. Ze ontstaan 
als we geen oog hebben voor het hart. Als we onbewust 
blijven van de onzichtbare maar o zo voelbare effecten 
van onze ontwerpkeuzes. 
Dus kijk (met het hart!) naar wat u ontwerpt en u ziet 
uw eigen innerlijk. Ik realiseer me dat iedereen die eerder 
voor deze rubriek is geïnterviewd een soort roepende in 
de woestijn is. Ze roepen iets dat nog te vaak niet wordt 
gehoord. Ik pleit voor een schreeuw van ons allemaal.’

Tekst: Angelique Nossent
Foto’s: Isabelle Hattink, Gemeente Rotterdam 
en Begane Grond

18 Terra Architectura  4 - 2011 19Terra Architectura  4 - 2011


