
Laat de zon ook binnen schijnen met rieten hoeden aan de muur.
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Nieuwe start in het
 ouderlijk huis

Productie: Living Inside • Fotografie: Helena Blom • Tekst: Helena Skantz • Tekstbewerking: Louël de Jong

Het kan zowel confronterend als fantastisch zijn om in je ouderlijk 
huis te gaan wonen. Voor de Zweedse Helena Blom voelt het  

als een voorrecht. Samen met partner Göran stak ze haar vroegere 
thuis in een nieuw – vooral wit – jasje. “Momenteel mix ik 

een landelijke stijl met details van glas en metaal.”

De middelste hoed 
kocht Helena 

twintig jaar geleden 
in Australië. Toen 

functioneel, nu 
onderdeel van een 

mooi stilleven en 
een dierbare 
herinnering. 

Het zadel hangt al jaren over de balk: het herinnert Helena  
aan haar moeder. Het kunststof tafeltje is van Kartell (kartell.com).

Tweede woonkamer
Op de bovenste verdieping is een tweede living 
gemaakt. “Het is bijna therapeutisch om de trap  
naar deze lichte ruimte te beklimmen.” Heb je  
in huis (boven) ook ruimte over? Bedenk daar  
eens een tweede woon- of chillkamer. Zeker 
als je soms behoefte hebt je terug te trekken  
in een andere, eigen sfeer.

Hoewel hij maar liefst  
vier meter lang is, vraagt 

de bank (Ikea) weinig 
aandacht dankzij de 

identieke kleur van de muur 
en het hout erachter. 

Ook met andere kleuren  
kun je deze truc toepassen.
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woonkeuken. “De verrassing kwam  
toen we het plastic vloerzeil in de keuken 
en de oude kokos vloerbedekking in de 
eetkamer verwijderden: een prachtige, 
houten vloer kwam tevoorschijn. De 
planken lagen ook nog eens in dezelfde 
richting, dus de eenwording kon 
beginnen. Slechts één nieuwe plank 
moest erbij om er een geheel van te 
maken. Niemand heeft daar ooit een 
opmerking over gemaakt, het is dan ook 
niet te zien.”
Hierna volgde de rest van het huis, 
kamer voor kamer. Het voornemen was 

Helena: “Het moeilijkste moment was 
het leeghalen van de eerste kamer.  
Nooit meer zou het huis hetzelfde zijn. 
Daarna volgde opluchting en opwinding, 
na die eerste lastige stap waren we 
gefocust op het nieuwe eindresultaat.” 
Dertien jaar geleden besloten Helena  
en haar partner Göran te gaan wonen 
in het huis waar Helena opgroeide, in het 
piepkleine Zweedse dorp Gustafs. In een 
gebied met ontelbare meren, rivieren, 
bossen, houten huizen en boerderijen  
in een lichtglooiend landschap. Het 
charmante huis uit einde negentiende 

eeuw heeft karakter; met een oude 
houten vloer, mooie tegelkachel, in de 
keuken een authentieke oven, buiten  
een aantal bijgebouwtjes en een groen 
gazon, en op het dak een dikke stenen 
schoorsteen. De eerste vijf jaar stonden 
in het teken van klussen en verbouwen. 
Göran is handig en deed veel werk zelf. 
Helena ging op haar beurt met de witte 
verfkwast door het huis.

Krakende trap
De voormalige eetkamer en keuken 
werden samengevoegd tot een grote 

1 Helena kiest steeds voor een natuurlijke en frisse sfeer, door het gebruik van wit, glas, natuurlijke materialen en groen uit de tuin.  

2 Mooi contrast: op de ruwe, verlaagde slagersbank vol butsen liggen stapeltjes kunstboeken.

➝

De tachtig jaar oude Chesterfield-bank is het 
pronkstuk in de woonkamer beneden. Toch liever 
een nieuwe? Kijk dan zeker eens op springvale.nl.
In de antieke, Chinese ladekast werden ooit kruiden 
bewaard. De salontafel is een erfstuk van Helena’s 
familie en staat al sinds de jaren zeventig in het huis.

Wie inspireert jou?
Voor Helena zijn het The Beatles en fotograaf Annie  
Leibovitz. Boeken en afbeeldingen over en van hen  
showt ze op diverse plekken in huis. Laat ook zien wie jou 
inspireert! Deze details maken jou én je interieur uniek. 

Natuurlijke materialen zoals 
hout, (donker) leer, rotan en 
kokos doen het goed in een 

wit interieur. Ze voorkomen 
dat de kamer kil aandoet.
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De brocante kast komt 
uit Duitsland, Helena 
verfde ‘m wit. Eveneens 
wit: al het porselein en 
aardewerk in de kast. 
Dit geeft een rustig en 
sereen effect.

Mix & match
Maak een eigen mix & match van eetkamerstoelen, 
zoals Helena ook deed. Het bespaart je een zoektocht 
naar dé ultieme stoelenset en zo’n nonchalant 
allegaartje is bovendien vaak een stuk goedkoper. 
En het maakt jouw eethoek uniek. Het erfstuk van 
oma past ineens heel goed naast dat aluminium krukje.

Groenten en kruiden uit de tuin staan mooi decoratief op de keukentafel, zoals hier rabarberbladeren. 
Denk ook aan: artisjokken, munt, courgettebloemen en kamille in een vaas, schaal of glas.

Een Marokkaans dienblad, een zonvormig rieten tapijt…  Met zuiderse accessoires in huis houdt de vakantie nooit op!
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Laat je favoriete vakantietas heel de zomer in het zicht hangen. Zo lijkt het alsof je elk moment naar een Frans marktje kunt vertrekken.

Een verzameling 
landkaarten van alle 
plekken waar je ooit bent 
geweest maakt de muur 
meteen vakantieproof!

Mededelingen en 
aankondigingen hebben 
plaatsgemaakt voor foto’s 
in de oude vitrinekast.

In the picture: de werkplek
De tijd van stoffige werkkamers met hoge boekenkasten  
en zware, mahoniehouten bureaus is voorbij. Een werkplek 
is steeds vaker onderdeel van de leefruimte, zoals hier. 
Wel zo gezellig ook. Met dank aan (het strakke design van) 
laptops en computers. Het bureau is gekocht bij Ikea, 
de metalen stoel is een vlooienmarktvondst.

Speel in een wit interieur met verschillende materialen, vormen en patronen. Zo wordt het niet steriel.

1 2

Maar eerst gebeurde er iets anders. 
Helena kreeg borstkanker. Haar wereld 
stond op z’n kop, er was geen ruimte  
voor andere zaken en daarom stopte ze 
met haar populaire blog. 
 
Met hart en ziel
“Tot op de dag van vandaag hoor ik 
van mensen dat ze mijn blog missen  
en vragen ze me of ik eraan denk het 
bloggen weer op te pakken. Maar die tijd, 
hoe leuk ook, is voorbij. Nu ben ik met hart 
en ziel met fotografie bezig.” In 2012 zegde 
ze haar vaste baan in de staalindustrie op 

een licht interieur in landelijke stijl, 
waarin het makkelijk schuiven is met 
meubels en accessoires. Inmiddels ligt 
door het hele huis een houten vloer en 
ook de muren zijn bedekt met planken. 
Alles witgeverfd. “Door de jaren heen 
is het voor ons eigenlijk steeds 
belangrijker geworden het oude karakter 
van het huis te behouden. Compleet  
met krakende trap en oude drempels.”

Populaire woonblog
Eenmaal in het prachtige, ouderlijk  
huis groeide Helena’s interesse voor 

interieurstyling. Met vriendinnen surfte 
ze eindeloos het internet af, op zoek 
naar inspiratie. Heel wat koppen koffie 
werden zo omlijst met ideeën voor 
de badkamer, woonkamer en tuin.  
Tijdens haar zwangerschapsverlof in 
2006 startte ze haar eigen woonblog 
die in korte tijd veel bezoekers had.  
En veel foto’s maakte ze zelf, waardoor 
een passie voor fotografie ontstond.  
”Het bloggen opende deuren voor me. 
Ik ontmoette allerlei gelijkgestemden  
en creatievelingen en daardoor werk ik 
nu als freelance fotograaf.”

1 Helena mixt graag oud met nieuw, zoals hier een antieke commode met een kunststoflamp van Kartell. 2 Aan de brede vloerplanken in de hal kun je 
zien dat het huis heel oud is.

➝
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Is het bad je 
favoriete relaxplek? 
Dan is zo’n plank 
onmisbaar: een 
hapje, een drankje, 
wat kaarsen, en hup: 
je me-time kan 
beginnen!

In de nis onder de trap bleek precies genoeg ruimte voor het bad. De badmat 
is van H&M Home, een simpele, oude plank is gebruikt om spullen op te zetten.

Ruimte  
voor het bad
Voordeel van een bad  
op pootjes is dat je  
het kunt plaatsen waar  
je wilt. Wél moeten 
waterleidingen en 
afvoerbuizen aan te 
sluiten zijn. En check 
bij oude, klassieke baden 
of het emaille niet 
is beschadigd.

Handdoeken, linnengoed, de voorraad toiletartikelen… Eén grote kast 
voor al die spullen toont rustiger dan her en der iets neerleggen.

1 2

werd hierdoor vergroot en – witgeverfd – 
een stuk lichter. “Eerst was er een laag 
plafond met donkere panelen, waardoor 
het vol en donker oogde. Nu is het bijna 
therapeutisch om de trap te beklimmen 
naar deze lichte ruimte. Het is onze 
tweede woonkamer.”

Vechten voor de vloer
Helena’s stijl is veranderd door de jaren 
heen. Eerst meer romantisch, nu 
sober-landelijk met hier en daar een 
design accent. Wat onveranderd is  
én blijft, is een naturel kleurenpallet. 

en begon aan dit leven als freelance 
fotograaf. “Al jaren droomde ik van 
ander werk. Iets creatiefs moest het zijn, 
met meer vrijheid. Maar de voornaamste 
reden was dat ik meer bij mijn kinderen 
wilde zijn. Op alle fronten wilde ik  
een gezondere levensstijl.” Haar nieuwe 
lifestyle bevalt uitstekend. Ze is dankbaar 
een tweede kans te hebben gekregen. 
“Het is misschien moeilijk voor te stellen, 
maar er zitten ook positieve kanten aan 
ziek zijn. Mij heeft het de moed gegeven  
m’n leven te veranderen. Niet meer zo 
streng voor mezelf te zijn en te luisteren 

naar mijn hart en ziel.” Er is meer rust. 
Ook de tijd van grote verbouwingen  
is voorbij. Die van de badkamer 
bijvoorbeeld, nog voordat er kinderen 
waren, toen ze tot diep in de nacht 
doorgingen. “Ik herinner me dat Göran 
in een ijskoude decembernacht bij 
-30 graden nog met een decoupeerzaag 
in de weer was. Nu lachen we om  
die berg energie die we hadden aan 
het begin van deze verbouwingsreis.” 
Een van de grootste successen was het 
tevoorschijn halen van het balkenplafond 
op de bovenste verdieping. De ruimte 

1 De ruimte onder het hoge, antieke ziekenhuisbed wordt gebruikt als opslag. In een oude tomatenkist worden allerlei spullen bewaard. 2 Het badkamer-
meubel maakte Göran zelf. De brede spiegel geeft een ruimtelijk effect, de zwart-witfoto kocht Helena in New York toen ze daar een periode werkte.

➝

‘Het oude karakter van het huis behouden, is voor ons steeds belangrijker geworden’ 
Binnenkijken
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Heerlijk relaxen in een hangmat met exotische franjes… dat is pas zomer!

1 2

“Momenteel mix ik een landelijke stijl 
met details van glas en metaal.  
Goed combineren is het geheim van 
een geslaagd interieur.”De meeste 
spullen komen van rommelmarkten en 
veilingen. Een enkel nieuw meubelstuk 
heeft een plek veroverd, zoals de vier 
meter lange bank van Ikea die in de 
woonkamer boven staat. Met vier aan 
elkaar geschoven units heeft iedereen 
z’n eigen zitdeel op de vrijdagavond-
hangavond. Het symboliseert nog  
eens de harmonie en de rust die hier 
heersen. Want, zoals gezegd, het grote 

verbouwen is voorbij. Hoewel er 
bij een oud huis altijd omvangrijke 
onderhoudsklussen zijn. Zoals het 
verwarmingssysteem dat binnen een 
aantal jaar moet worden vervangen. En 
de fundering die binnenkort op sommige 
plaatsen moet worden gerepareerd.  
“We zullen het opnieuw isoleren en 
een vloerverwarming aanleggen.  
Zo hoeven we niet de hele winter dikke, 
wollen sokken te dragen. Ik zie wel 
de charme van een koude, houten vloer, 
Göran niet. Maar ik zal ervoor knokken 
de oude planken te behouden!”

1 Op een houten vlonder van dertig vierkante meter maakte Göran deze boomhut. 2 Elliot en Emma tegen een balustrade van jonge boomstammen 
voor hun boomhut.

Kinderen Elliot 
en Emma 
struinen in het 
groen, waar 
Helena als kind 
zelf ook speelde

Ode aan het gazon
De mooiste struiken, bloemen en planten  
zetten we in onze tuin. Toch even een ode aan 
het gazon. Want daarop wordt gespeeld, gesport, 
gedanst... Daarop kunnen we vrijuit doen en laten 
wat we willen. Over de aanleg en het onderhoud 
van een gazon is veel informatie; kijk bijvoorbeeld 
eens op tuinpedia.nl.

Binnenkijken
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Mooi 
contrast
Klassieker in een 
modern jasje.  
Stoel Gee is ook 
verkrijgbaar met 
zwarte latten en 
poten. 52x54x76 cm  
€ 99,- (woondock.nl)

Glaasje bubbels
Leuke karaf met een  
reliëf van luchtbelletjes. 
25,5x5,5 cm € 14,99 (hm.nl)

Robuuste 
sfeermaker
Helemaal als je ‘m  

laag boven de salon-  
of keukentafel hangt. 

Lamp van Muuto 39x29 cm 
€ 349,- (fonq.nl)

Topmodel
Helena koos voor recht en vierkant, 
maar wil je echt een trendy 
salontafel, ga dan voor deze 
ronde ‘Boris’. 50x35 cm € 209,-, 
70x35 cm € 299,- en 90x39 cm  
€ 449,- (hetkabinet.nl)

Blijvertje
Deze leren 

Chesterfield 
Rossendale zorgt 

voor een 
authentieke look 

én voor wat meer 
warmte in een 
licht interieur. 

206x72x93 (bxhxd) 
vanaf € 3.090,- 
(springvale.nl)

Zomerproof
Met veel zomers wit in huis doet  

een wollen plaid niet winters aan.  
170x130 cm € 39,99 (hm.nl) 

Je t’aime!
Van de Champs-

Élysées naar  
de Notre-Dame...  
Rondje Parijs aan  
de wand! Poster 
100x58 cm € 96,- 
(misterdesign.nl)

In een wit decor
Een witte basis, zoals die in Helena’s huis, zorgt ervoor dat meubels  

en accessoires van glas, hout en leer goed tot hun recht komen.

Deze stijl

Brassy brown

wonderful white

bluish black

Het kleurenpalet 
van Helena

Wonderful white
Voor de houten vloeren,  
wanden en plafonds gebruikte 
Helena een tint die lijkt op 
Wonderful White. Stoere 
tegenhanger bij deze basiskleur: 
een deur of stoeltje in Bluish Black. 

Extra matte krijtverf van  
Wood & Wall € 39,95 per 2,5 liter 
(gamma.nl)

Samenstelling: Janneke Peters • Voor verkoopadressen zie inhoud.24 |  at Home  Augustus 2017
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