Binnenkijken

Grote kamerplanten verbinden
binnen mooi met buiten en maken
een huis levendig en natuurlijk.
Hun luchtzuiverende werking
zorgt voor een fijn leefklimaat.

Harmonie tussen
Zweden en Holland
Verzachtend groen

Een trap met een
ronde vorm, zoals deze,
maakt de entree heel
uitnodigend. Als Feng
Shui-adviseur let Therese
als geen ander op
vormen die zorgen voor
een natuurlijke flow.
Het groen bij de
voordeur heeft een
verzachtende werking
bij alle bakstenen.

Zet je bank eens los in de woonkamer. Dat maakt het geheel
wat spannender. In combinatie met verschillende warme
materialen – zoals bij Therese vachtjes uit Zweden en Hongarije,
kussens (elramlahama.nl) en een tapijt (rozenkelim.nl) –
creëer je een gezellig eiland in een grote ruimte.
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Een meanderende bakstenen trap leidt ons omhoog naar de helft
van een groot, karakteristiek pand uit 1906. Bij de voordeur wacht
eigenares Therese, die als Feng Shui-interieurspecialist ook haar
eigen huis helemaal in balans bracht. Met de juiste vormen,
kleuren en materialen. En familiestukken uit haar thuisland.

Fotografie: Stephanie Driessen • Styling en tekst: José Spaans
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Binnenkijken
Door een aantal lijsten bij elkaar te hangen,
krijgen de afbeeldingen erin meer aandacht
en vormen ze samen één grote eyecatcher.

1

2

1 Het pauwenschilderijtje (gemaakt door een vriendin, barbaramascini.com) en de Monstera geven dit hoekje een natuurlijke touch. 2 In de open
zijkamer maakte Therese een plek om zich terug te trekken. Het is haar favoriete stekkie om te mediteren of te lezen.

Geboren op een van de mooiste plaatsen
van Zweden, een schiereilandje net
buiten Stockholm, werd Therese haar
hele jeugd omringd door mooie kusten
en historische gebouwen. Haar liefde
voor de natuur en waardering voor
alles wat oud en mooi is, werden hier
al vroeg gevoed. Nadat ze Johan,
haar Nederlandse man, had leren
kennen, bouwde het stel een bestaan
op in Nederland. Maar het duurde niet
lang of het begon te kriebelen.
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Therese en Johan besloten samen met
hun twee jonge kinderen naar Zweden
te trekken. Hun keuze viel op het
populaire eiland Gotland in de Oostzee.
Samen met haar tweelingzus startte
Therese er een lunchcafé in een prachtig
middeleeuws pand in de Unesco-stad
Visby. “Ik genoot ervan ons café met
gevoel in te richten en wilde een plek
creëren waar iedereen kon genieten van
mijn kook- en bakkunsten”, vertelt ze.
Na een mooie tijd in Zweden kwam het

gezin toch weer terug naar Nederland. Ze
settelden zich achter de Noord-Hollandse
duinen. In Bloemendaal om precies te
zijn, waar ze met tienerzoons Daniel (17)
en Erik (15) én kat Buzz nu drie jaar
wonen in dit karakteristieke huis.

Tijdloze schoonheid
Het huis dateert oorspronkelijk uit 1906,
maar werd in 1940 opgesplitst in twee
woningen. Nu verenigt het elementen
uit beide periodes, zoals hoge plafonds

➝

De piano komt uit de muzikale familie van Johan
en wordt door Therese ook gebruikt om persoonlijke
items op te etaleren. De indianenprent vond ze op de
Noordermarkt in Amsterdam. De zwaluw op de muur
staat symbool voor beweging en het voorjaar.
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Binnenkijken
De tapijten in de eethoek
en zitkamer zijn van
rozenkelim.nl. De muren
werden geschilderd met
het zachte Cornforth
White van Farrow & Ball.

Rond bij rechthoekig
Het tapijt in de eethoek geeft warmte en zorgt
voor een verbindend effect tussen de stoeltjes
en de sloophouten tafel. De ronde en organische
vormen van de lamp, stoelen en Zweedse vachtjes
maken de rechte hoeken wat zachter.

Thereses liefde voor geel begon bij de gele gevel van haar lunchcafé in Zweden (foto inksonder). In haar Hollandse huis vind je
geel in allerlei accenten terug. Als complementaire kleur gebruikt ze veel groen.

Therese volgde ook een opleiding
tot bloemiste. Ze rangschikt bloemen
graag in haar zogeheten tulpenvaas,
die voor elke bloem een aparte
opening heeft, zodat ze het mooist
uitkomen. Eromheen groepeerde ze
haar favoriete kristallen.
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Binnenkijken

Franse bakkerij-bar
In de keuken wilde Therese graag een bar, geïnspireerd
op oude Franse bakkerijen, zoals ze die ook had in haar
lunchcafé. Ze koos voor een marmeren plaat als werkblad, omdat die niet plakt en heel hygiënisch is. -Als basis
gebruikte ze een onderkast uit de Metod-serie van Ikea.

1
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1 Het groene Zweedse kastje is een erfstuk uit de familie van Thereses vader. Het gele schilderij is van barbaramascini.com.2 Café Strykjärnet was de naam
van het lunchcafé dat Therese met haar zus in Zweden runde. Dit is het Zweedse woord voor strijkijzer, naar de puntige vorm die het café had. Het logo
van destijds prijkt nu ingelijst in de keuken.

‘Door de muur in de keuken
weg te halen, ontstond meteen
meer openheid en een betere
dynamiek tussen de ruimtes’
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met sierpleisterwerk, ornamenteel
deurbeslag en paneeldeuren in twee
verschillende stijlen. Maar het eerste
waarvoor Therese viel, was de ligging
van het gebouw. “De hoogte van het
huis geeft een heel vrij gevoel en sprak
me enorm aan.” De tijdloze schoonheid
van oude familiestukken matchen hier
wonderwel. Niet zo gek natuurlijk,
als je een interieurprofessional haar
gang laat gaan. Bovendien beschikt
Johan als projectontwikkelaar over
een goed ruimtelijk inzicht.

Rode draad
Thereses favoriete items in huis zijn
het oude, Zweedse ladekastje en de
oude kist van haar overgrootvader.
“Vanwege de fijne herinneringen
aan vroeger, aan mijn ouderlijk huis.
Maar ook een persoonlijk cadeau of een
schilderij gemaakt door een vriendin
kan me in m’n hart raken. Deze items
krijgen dan een ereplaats in ons huis.”
Een rode draad in het interieur is het
kleurgebruik. De basis is vrij rustig,
met een zachte wittint op de muren

➝
Op de schouw boven de kookplaat
zit geel marmerbehang ‘Marion’
van het Zweedse merk Sandberg
(sandbergwallpapers.com).
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Binnenkijken

Tak als gids
In het trapgat hangt een gevonden
berkentak, zoals je die ook veel ziet
in de Zweedse natuur. Therese:
“De tak heeft echt een meerwaarde;
hij trekt de aandacht en zo word je
als vanzelf naar boven geleid.”

Als de zichtlijnen goed zijn en niet
worden belemmerd door meubels
of spullen, zorgt dit voor harmonie
in een doorkijk. Het maakt dat je
je soepel door de ruimte kunt
bewegen. Het is dus vooral in een
hal en op een overloop prettig
om het opgeruimd te houden.

‘Dingen die me in m’n hart raken, geef ik graag een ereplaats’

De achterwand in de
logeerkamer werd in dezelfde
kleur groen geschilderd als
het kastje en de bar beneden.
Op deze manier ontstaat
door heel het huis een
bepaalde eenheid en balans.
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Binnenkijken

Geborgenheid
De wand achter het bed
werd bekleed met hout
en geschilderd met
verdunde grondverf.
Net als het textiel op
bed werkt het geluiddempend en zorgt het
voor meer geborgenheid
in een hoge ruimte, zoals
deze zolderslaapkamer.
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1 Op de oude scheepskist staan de initialen van Thereses overgrootvader. Hij was kapitein op een schip dat tussen Zweden en Antwerpen voer. 2 Dit
Zweedse ladekastje is ook een erfstuk. Therese schuurde het op en zette het in de white-wash.

in de kamers en suite beneden. Maar
waar nodig voegde Therese een toef
van haar favoriete tinten toe; geel,
zachtgroen en subtiel paars. Ze doseerde
de kleuren goed en laat ze terugkomen
op de verschillende verdiepingen.

Positieve energie
Overal zijn ook natuurlijke elementen
zichtbaar. Grote planten om een ruimte
levendiger te maken, en – helemaal
Feng Shui – scherpe hoeken te verzachten.
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Maar ook een mooie tak of gevonden
veren krijgen een plekje, of worden
creatief verwerkt tot een blijvende
herinnering aan een fijn moment
in de natuur.
Therese voelt de authentieke sfeer
van het huis feilloos aan. Iets wat
in haar werk ook zo is. “Als ik met
een huis aan de slag ga, staan altijd
al mijn zintuigen op scherp.” Met haar
bedrijf Circle of Home (circleofhome.nl)
geeft ze interieuradvies en creëert ze

harmonieuze interieurs waar een
positieve energie hangt. “Een huis
moet niet alleen mooi zijn, maar vooral
goed voelen.”

Eigen huis onder handen
Ze geeft ook workshops, waarin ze leert
hoe je de Feng Shui-theorie thuis zelf
kunt toepassen. Aan de hand van
de plattegrond van je huis krijg je inzicht
in hoe het met de energie in verschillende
ruimtes is gesteld. En je ontvangt
➝

In de slaapkamer gebruikte Therese paars als accentkleur. Ze maakte zelf
een dromenvanger van een organisch gevormde tak, veertjes en paars lint.
Op bed liggen kussens in dezelfde tint en een lila plaid van H&M Home.
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Binnenkijken
Een lambrisering schilderen is een mooie en eenvoudige manier om je trap kleurrijker te maken.

Deze stijl

In balans
Hoe je de Chi, oftewel de energie, ook door jouw huis kunt laten stromen?
Met deze meubels en accessoires, míts goed opgesteld en in harmonie.

Meer sfeer

Leuke lus
Zet je bed zo neer
dat je de deur kunt
zien. Aan weerszijden
nachtkastje Björksnäs
ernaast en... op en top
Feng Shui! 48x38x69 cm
€ 69,95 (ikea.com)

Voor op je nachtkastje
of bureau. Tafellamp
Beliani Gandara
8x8x12 cm € 30,(blokker.nl)

IJzersterk
Stoer én elegant: barkruk Soft Edge
Steel van Hay. Volgens de Chinese
leer moet metaal wel in balans zijn
met aarde, vuur, water en hout.
65x40x40 cm € 145,- (flinders.nl)

Goed in vorm
1

2

1 Op Daniels slaapkamer staat een grijs stoeltje uit de Industriell-collectie van Ikea, ontworpen door Piet Hein Eek. 2 Ook wastafelkast Godmorgon komt
bij Ikea vandaan. Therese schilderde ‘m zachtroze. Met een marmeren plaat en een opzetwastafel gaf ze het meubel een heel eigen gezicht. De cottonballlights werden meegenomen tijdens een bezoek aan Parijs, bij La Case de Cousin Paul (casedecousinpaul.com).

Met kwastjes

Banken en stoelen plaats je bij
voorkeur in een vierkante of
rechthoekige vorm. Deze plaid
van HKliving erop en je hebt een
rustgevend hoekje.125x150 cm
€ 49,95 (wehkamp.nl)

Nog zo’n beauty voor
op de bank. Kussen
45x45 cm € 45,99
(zarahome.com)

Powerpoef
Hoeken belemmeren de energiestroom, ronde
vormen doen dat niet. Deze poef past dus
perfect in een Feng Shui-interieur. 35x50x50 cm
€ 78,- (wantsandneeds.nl)

‘Een huis moet niet
alleen mooi zijn, maar
vooral goed voelen’

praktische tips om je woning helemaal
in balans te krijgen. Dat er in dít huis
een specialist bezig is geweest, dat
voel je. “Alle woonruimtes lopen
nu soepel in elkaar over. Door de
juiste vormen, kleuren en materialen
te gebruiken hebben we een goede
balans gevonden.”

Warm en uitnodigend
“Hiervoor waren af en toe grote
ingrepen voor nodig”, vertelt Therese.
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Zo was de keuken eerst een aparte
ruimte. Therese en Johan haalden
de tussenmuur weg. “Hierdoor
ontstond meteen veel meer openheid
en een betere dynamiek tussen de
verschillende ruimtes.”
Nu staat er een uitnodigende keuken,
die niet strak en klinisch is, maar
waarin je juist zin krijgt om een
lekkere, bourgondische maaltijd
te koken. Iets wat Therese maar al te
graag doet!

Het kleurenpalet
van Therese

MINT

Zonnig & kalm
Therese voegde aan een zachte wittint
wat uitgesproken kleuren toe: geel, verbonden
met het element aarde. En groen, een kalme
kleur die groei symboliseert. Probeer eens een
(half) muurtje Mustard in de keuken of het
mooi rustige Mint in de slaapkamer.

Top-trio
Bloemen zorgen voor positieve energie. Vul deze
vaasjes en zet ze bij elkaar of verspreid door
de kamer. € 37,50 per 3 stuks (vtwonen.nl)

Muurverf van Painting the Past
€ 63,- per 2 liter (paintingthepast.nl)

Samenstelling: Janneke Peters • Voor verkoopadressen zie pag. 134

MUSTARD
SWEDISH BLUE
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