
I N S P I R AT I E  U I T  H E T  H O G E  N O O R D E N

Rust, ritme en regelmaat. In het lichte huis van Maria en Martin staat geen item te veel. Maar 

door het prachtige uitzicht en de typisch Scandinavische stijl, is het een heerlijk familiehuis.

W I E ,  WAT,  WA A R ?
Wie: Maria Rosendal en Martin Bay, beiden fotograaf voor hun eigen bedrijf 
Foto Factory, met hun twee dochters Alberte (4) en Andrea (1 maand). 
Wat: Houten huis van 176 m2 waar ze werken op de begane grond en wonen 
op de eerste verdieping met uitzicht op de haven. Waar: Aan de zuidelijke oude 
vissershaven van Kopenhagen, sinds 2012. 

Hej København!

FOTOGRAFIE CHRISTINA KAYSER ONSGAARD. STYLING RIKKE GRAFF JUEL. TEKST EN SHOPPING MARLIES HUISMAN
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Fotokunst aan de muur
Maria & Martin fotografe-
ren op de mooiste plekken 
en verkopen de prints via 
foto-factory.com. Zelf aan 
de slag met een gallery 
wall? Verzamel de mooi-
ste eigen (reis- en natuur)
foto’s, druk ze af in verschil-
lende formaten en hang ze 
op in dezelfde soort lijsten, 
bijvoorbeeld van eikenhout. 

Kies de kleur 
Bepaal van tevoren welke 
kleuren er aan de muur 
komen: een verzameling 
kleurrijke afbeeldingen oogt 
drukker. Door te kiezen voor 
afbeeldingen in dezelfde 
tint (laat één kleur in elke 
afbeelding terugkomen) of 
door alleen zwart-wit foto’s 
en prints te gebruiken. 

Het betere schikwerk
Een afwisseling van grote 
en kleine lijsten geeft een 
speels effect. Zo wordt het 
geen rommelig geheel: 
maak ‘templates’ – vellen 
papier ter grootte van de 
afbeeldingen – plak ze met 
tape op de muur en schuif 
tot het goed hangt. Kijk ook 
vanaf een afstandje of de 
schikking ‘klopt’. Wel zo fijn 
voordat er wordt geboord.

Picture perfect
De foto’s hóeven niet 
zelfgemaakt te zijn. Er 
zijn genoeg websites die 
mooie fotoprints verko-
pen. Kijk eens op: desenio.
nl (natuurafbeeldingen, 
kunstprints en quotes), 
gourmetprintshop.com 
(culinaire foto’s van food-
blogger Sarah Britton), 
viamartine.nl (kunstzinnige 
foto’s van mensen) en ju-
niqu.nl (afbeeldingen van 
reizen tot architectuur en 
van natuur tot kunst). 
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P L A N T E N S TAT I O N
Planten op de overloop zorgen voor leven: vooral de 
Medinilla met zijn grote hangende bloemen trekt aan-
dacht. Het blankhouten meubelstuk is van Kristina Dam 
Studio. Typisch Scandinavisch en mooi in contrast met 
het verweerde terracotta en het plantengroen. 
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‘Zwevende’ meubels zijn perfect voor  
een ruimtelijk effect

S T Y L I NG T I P :  H O U D  H E T  LUC H T I G
Door te kiezen voor een zwevend kastje aan de muur 

blijft de vloer leeg en wordt ruimte en luchtigheid in 
het interieur gecreëerd. Hetzelfde geldt voor kastjes 
en bijzettafeltjes op hoge poten of een spijlenstoel. 

Doordat je er doorheen kijkt, blijft het ruim. 

I N Z E P E N
In Scandinavië is het heel gebruikelijk om een houten vloer 
te ‘zepen’. Dit houdt in dat de vloer als beschermlaag al-
leen in de natuurzeep wordt gezet, er komt dus geen lak 
of olie aan te pas. Doordat zeep licht alkalisch is en een 
redelijk hoge PH-waarde heeft, reageert het met het 
looizuur in het hout waardoor er een zeer lichte, grijze 
rooktint in het (eiken)hout komt. Zepen kun je zelf doen, kijk 
voor meer info op parketloods.nl. Onder de trap maakten 
Maria en Martin een speelplek voor hun dochter. De stoel 
is van KlipKlap, de mobile met wolkjes  is van het Deense 
merk Kongens Sløjd en te koop via mevrouwaardbei.nl
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S C A N D I N AV I S C H E 
U I T B L I N K E R S

Een witte basis De kleur wit is de 
basis voor vrijwel alle Scandinavi-
sche interieurs. Omdat wit een  
neutrale kleur is, brengt het rust in 
huis én het vormt een mooie 
achtergrond voor een zorgvuldig 
uitgekozen inrichting. 

Blank hout Scandinaviërs zijn dol 
op de natuur en laten dat graag in 
hun interieur terugkomen. Met 
blank hout bijvoorbeeld. Dat zien 
we op de vloeren, in meubels, 
afgewerkt met een natuurlijke beits 
of zeepbehandeling om die blanke 
kleur te behouden.

Vergrijsde kleuren Het kleuren-
palet van een Scandinavisch 
interieur bestaat vooral uit kalme en 
neutrale tinten als wit en grijs. Ook 
pastellen en felle, maar vergrijsde 
kleuraccenten behoren tot dit palet. 

Strakke lijnen Een Scandinavisch 
interieur kenmerkt zich door strakke 
lijnen en minimalistische vormge-
ving. Comfort en functionaliteit 
staan voorop. Dit uit zich in een 
moderne, strakke en sobere 
inrichting. Eventuele accessoires 
komen zo volledig tot hun recht.

Licht In een groot deel van 
Scandinavië zijn er maar weinig 
zonuren tijdens de wintermaanden, 
dus elk straaltje licht is dan meer 
dan welkom. Daarom hebben 
de huizen er vaak enorme raam-
partijen. Kies voor gordijnen van 
een licht doorlatende stof in een 
heel lichte beige tint of gordijnen 
van onbehandeld katoen. 

Design  De huizen in het hoge 
Noorden staan er vol mee: design 
uit eigen land. Kenmerkend voor 
Scandinavisch design is het gebruik 
van materialen van hoogwaardige 
kwaliteit. Dat is ook wat de meu-
bels uitstralen: kwaliteit, functiona-
liteit en een simplistisch design. 

6  T I P S  VO O R  E E N  
S CA N D I NAV I S C H  

I N T E R I E U R

1 Hanglamp ‘Unfold’ € 169,- (Muuto). 2 Zandloper € 19,- (Hay). 3 Grijze glazen vaas € 10,- (Hema). 

4 Badmat € 39,- (Ferm Living). 5 Kussen € 46,- (OYOY). 6 Bijzettafeltje ‘Gladom’ van metaal 
€ 14,95 (Ikea).  7 Leren driezitsbank ‘Stockholm’ € 1599,- (Ikea).  8 Dekentje € 10,50 (Bloomingville 

Mini). 9 Vaasje van aardewerk € 5,18 (Søstrene Grene). 10 Houten snijplank € 12,50 (Hema).  

11 Metalen plantenbak op poten € 199,- (Ferm Living via vtwonen.nl). 12 Eetkamerstoel ‘Odger’ 
gemaakt van gerecycled materiaal € 69,95 (Ikea). 13 Tafellampje met marmeren voet € 25,98 

(Søstrene Grene). 14 Kussen ‘Zazazoo’ € 45,- (Fest Amsterdam).
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Een van de redenen waarom Maria en Martin voor dit huis kozen, was het uit-
zicht over de haven en daarom ligt de woonkamer ook op de eerste verdieping. 
Door de raamkozijnen zwart te verven, is het alsof de natuur een levend, inge-
lijst kunstwerk is. De karakteristieke Egg chair is van Arne Jacobsen, de leren 
bank, andere stoelen en bijzettafels zijn van Muuto, de deken is van Bolia.

Vintage en design:  
een gelukkig huwelijk
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WA R M T E B R O N
Een houtkachel in de keuken is in het 

Noorden van Europa heel gebruikelijk. Anders 
dan in Nederland worden haardvuurtjes niet 
centraal in een ruimte geplaatst, maar liever 
in de hoek van een ruimte, omdat een kachel 

er vooral gezien wordt als warmtebron. 

U I T V E R G R O O T  
Aan de wand hangt een 
uitvergrote afbeelding 
van een klif op de Faeröer 
Eilanden. 

Een houtkachel is in de Noord-Europese  
keuken heel normaal
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De eettafel ontwierpen Maria 
en Martin zelf. Op de tafel staan 
verschillende vazen en keramiek; 
vondsten uit tweedehands 
winkels gemixt met design items. 
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