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Studio KONTOU creëert ruimtelijke ervaringen en zintuiglijke interieurs t.b.v. 
welzijn en mindfulness in het bijzonder. 

Stress reducing entrance at Mental Health Care Institution GGZE Eindhoven. Photo Marthe Biezen

Restorative installation in Conservatorium hotel Amsterdam. Photo Today’s Brew

studio
KONTOU



Biophilic design gaat uit van 
de aangeboren emotionele 
verbondenheid van mens 
met natuur. 

Door innovatief en 
mensgericht ontwerp kan 
deze verbondenheid ook in 
gebouwen en interieurs 
worden gecreëerd.



There is enough evidence in the 
literature that nature has a 
stress-reducing and healing 
effect. What once was our 
natural space, namely nature, 
continues to play a basic role in 
every human life. Nature 
provides us with food and through 
nature we learned about freedom 
and smells and colours. That is 
why we use nature to 
rediscover our inner self. We 
turn to the light and fresh air - just 
like plants - to feel good and 
healthy.” 
- George S.R., Tu/e quotes Schweitzer, M., S76, 2004 

“ 



One of the defining challenges of modern 
life – our ability to cope with urbanisation 
and loss of connection with green spaces.” 

- Sir Carry Cooper, psychologist

“ 



KUNST NATUUR MINDFUL DESIGN

Holistische aanpak



Many of the fascinations afforded by the natural setting 
qualify as ‘soft’ fascinations: clouds, sunsets, snow patterns 
the motion of the leaves in the breeze - these readily hold the 
attention, but in an undramatic fashion. Attending to these 
patterns is effortless, and they leave ample opportunity for 
thinking about other things.”
- Stephen Kaplan, Department of Psychology, University of Michigan, Ann Arbor-, MI 48109-1109, U.S.A.

“ 

Contemplation Spaces by studio KONTOU, photo by Nick Bookelaar



The 
Design of 
Spatial 
Well-
being

Photo Marthe Biezen



Privacy, prikkelmanagement, informatievoorziening en mate van rustgevendheid



Organisch gevormde wand, natuurlijke materialen, zachte kleuren, 
planten(wand), (interactieve) kunst, comfortabele zitmeubels en geur

Photos Marthe Biezen



Uitkomsten voor - en nameting:

Tevredenheid privacy ruimte rond de lift 
Voormeting 6,2      Nameting 7,1 

Tevredenheid over zitplaatsen met betrekking tot privacy 
Voormeting 4,7      Nameting 6,6 

Tevredenheid over privacy bij ruimte receptie 
Voormeting 5,3      Nameting 7,0 

Tevredenheid over de inrichting om te ontspannen 
Voormeting 5,6      Nameting 7,2 

Tevredenheid over entreehal om er doorheen te lopen 
Voormeting 6,1      Nameting 7,7 

Tevredenheid over entreehal om je veilig te voelen door het overzicht dat je hebt 
Voormeting 6,7      Nameting 7,6 

Tevredenheid over weten waar je naartoe moet 
Voormeting 5,6      Nameting 7,1 

Gebruikswaarde van 53,2 naar 69,3

The Design 
of Spatial 
Well-being



<…> Meer concreet zijn er aanwijzingen dat de wanden een 
positieve invloed hebben gehad op de ervaren privacy (receptie 
en zitplaatsen) en dat de inrichting (kleuren, gebruikte materialen 
en met name de planten) bijdraagt aan een mooie, schone en 
rustgevende sfeer en uitstraling en aan de mate van afleiding 
die de omgeving biedt.”
- dr. W. Heijs, Associate Professor, Department of the Built Environment, TU/e (t/m 2018)

“ 

Photo Marthe Biezen



Restorative 
installation 
x-Ordinary 
Phenomena



“ De tot nu toe meest bekende en invloedrijkste 
theorie over de stressherstellende functie 
van de natuur is de Attention Restoration 
Theory van Kaplan & Kaplan (ART, 1989; zie 
ook Kaplan, 1995).”
- Alterra rapport 1629, ISSN 1566-7179, Custers en van den Berg

Restorative installation in Conservatorium hotel Amsterdam. Photo Marthe Biezen



Kunst, design, natuurlijke elementen, geur en een muziekcompositie

Photos Marthe Biezen



Klik hier voor de video: https://vimeo.com/user61949330 

https://vimeo.com/user61949330


Ontspanning in transitie ruimtes

Inspiration
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