
Design, vintage, tweedehands, modern – het mixen van stijlen zorgt 
voor een spannend geheel én voor balans. Want met alleen maar 

vintage in huis, kan de ruimte stoffig ogen. Een paar nieuwe, moderne 
(design)items geven het net dat frisse effect. Met een bankje aan de 
ene kant en vier dezelfde witte kuipstoeltjes aan de andere kant van 
de tafel, passen er lekker veel mensen aan tafel. Het frisse wit vormt 

een mooie tegenhanger bij de donkere vintage items.
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Eigenlijk zijn planten onmisbaar in huis. Ze zorgen niet alleen voor veel sfeer. 

Gecombineerd met vintage vondsten en wat persoonlijke  

schatten veranderen ze een stadswoning zomaar in een fijne oase. 
FOTOGRAFIE JAMES STOKES TEKST MARLIES HUISMAN STYLING JOHAN BAK

In het huis van 
Gerwin en Dennis 
staan op veel 
plekken verzame-
lingen uitgestald. 
Zoals hier, op de 
vintage jaren-
vijftigkast, waar 
ook de tv op staat. 
Door spullen te 
groeperen oogt 
de ruimte rusti-
ger dan wanneer 
overal losse spul-
letjes staan. Een 
soortgelijke kast, 
de ‘Portobello’, is 
nieuw te vinden bij 
Maisons du Monde 
€ 799,-. 

K N U S S E  O A S E  I N  E E N  H A V E N S T A D
BOTANICAL CHIC
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W I E ,  WAT,  WA A R ?
Wie: bloemist/stylist Gerwin (45) en zijn vriend 
Dennis (43), directeur bij een transportbedrijf
Wat: een gerenoveerd stadsappartement  
van 185 m2 met 3 verdiepingen en op  
elke verdieping een balkon
Waar: in Rotterdam-West, dicht bij de  
populaire Binnenweg

Omdat Dennis en Gerwin op zoek waren naar 
woonruimte, wandelden ze op een zonnige 
zondag door de wijk Rotterdam-West om eens 
te kijken wat voor soort huizen daar te koop 
stonden. Toen ze de straat inliepen waar ze 
nu wonen, voelde het direct goed. Het hele 
huizenblok was een aantal jaar daarvoor door 
de gemeente verkocht voor een symbolisch 
bedrag, met als doel de wat verpauperde buurt 
nieuw leven in te blazen. De flats werden 
compleet gerenoveerd en gemoderniseerd, 
maar wel zo dat de prachtige sfeer van de 
jaren-twintigwoningen, mét  houten vloeren, 
openslaande deuren en glas-in-lood-details 
behouden bleef. 

Te wit
Dennis en Gerwin hebben gelukkig dezelfde 
smaak. “Ik heb een goed kleurgevoel en houd 
me vooral bezig met de bloemen en planten in 
huis, terwijl Dennis meer oog heeft voor mooie 
meubels en bijzondere designobjecten”, vertelt 
Gerwin. Een perfecte combinatie die ervoor 
zorgde dat het huis een elegant en warm ge-
heel werd. Toen de mannen in december 2015 
de sleutel van het appartement kregen, was 
alles er wit en strak. Gerwin: “Té strak en té 

wit. Het huis had persoonlijkheid nodig. Aan 
ons de taak om dat te realiseren. Veel hebben 
we niet hoeven klussen, alleen het toilet en 
een deel van de keuken hebben we aangepast. 
Omdat de woonruimte best lang is en niet zo 
breed besloten we stalen deuren in de woon-
kamer te plaatsen. Deze deuren geven veel 
sfeer en benadrukken ook de hoogte van het 
plafond.” 

Bijzondere vondsten 
Gerwin: “Onze woonstijl zou ik omschrijven als 
botanisch. We hebben geprobeerd een industri-
ele sfeer te creëren en we maakten gebruik van 
uitgesproken kleuren. Daarnaast hebben we 
veel bloemen en planten. Ik ben bloemstylist, 
dus dat is niet zo gek!” Gerwin en Dennis heb-
ben oog voor design: elk hoekje van het huis 
is verrassend en de items, van nieuw design 
tot vintage en industrieel matchen goed met 
elkaar. “We zijn gek op stedentrips en komen 
vaak thuis met de meest bijzondere items”, 
vertelt Gerwin. 

MOOI, WAT GROEN KAN DOEN 
“HET HUIS HAD PERSOONLIJKHEID NODIG”

S T O E R  S TA A L
De lange, smalle woonkamer is door de 
stalen binnendeuren in tweeën gedeeld. 
Zo is de ruimte af te sluiten voor geluid 
en kou, maar blijft de lichtinval behouden. 
De industriële binnendeuren hebben een 
stijlvolle en exclusieve uitstraling. 
skygate.nl, exclusivesteel.nl,  
stalendeurenhuys.com
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Dennis en Gerwin hebben gekozen voor twee losse 
chaise longues in plaats van één bank. Ben je  
met z’n tweetjes dan heb je elk je eigen plek, komt 
er bezoek, dan schuif je de banken zo tegen elkaar. 

43-75  LIBELLE

BINNENKIJKER



1  S T I L L E V E N  In de industriële kast kun-
nen heel veel spullen. Bovenop is een stilleven 
ontstaan van planten, boeken en andere vond-
sten. Soortgelijke vintage kasten zijn te vinden 
bij Spoor 38 en Neef Louis. Nieuwe soortgelijke 
kasten te koop bij Giga Meubel. spoor38.nl, neeflouis.

nl/_2016/, gigameubel.nl

2  W A N D J E  Wie het behangen van de muur te 
rigoureus vindt, kan net als Gerwin en Dennis een 

plaat underlayment behangen met een mooie 
print. Zo is ‘wandje’ gemakkelijk te verplaatsen. 
Behang ‘birch’ € 124,- per rol van Cole & Son (misterdesign.nl)

3  V O E T S T U K  Door planten op een voet-
stuk te plaatsen, kun je spelen met de hoogte. 
Soortgelijke plantentafel ‘Barlo’ € 59,95 (woonexpress.nl)

4  D E S I G N  De moderne lamp boven de eet-
tafel is de designlamp ‘Aim Suspensions’ van 
Flos. De losse snoeren geven een speels effect.
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•  Een houten visgraatvloer 
zorgt voor een chic accent 
in huis. Tegenwoordig zijn 
er ook prachtige vinylvloe-
ren verkrijgbaar met vis-
graatdessin, bijvoorbeeld 
van Moduleo. 

•  Mix vintage met industri-
eel. Een materialenmix 
van gebruikt metaal, ei-
kenhout en kunststof geeft 
een spannend effect. 

•  Uitgesproken kleuren als 
teal (blauwgroen), curry 
(geel) en plantengroen 
combineren mooi met 
hout en zwart. 

•  Planten, planten en nog 
eens planten. Door in elke 
ruimte van het huis plan-
ten neer te zetten, wordt 
het vanzelf een groene 
oase. 

•  Maak grote gebaren door 
een grote plant of vaas 
met bloemen op een zuil 
te plaatsen.

•  Groepeer planten door ze  
op plantentafeltjes te 
plaatsen en speel met 
verschillende hoogtes voor 
een mooi effect. Kies voor 
plantentafels met stalen 
poten, van metaal of met 
een touch of gold voor een 
vleugje chic.

Z O  W O R D T E L K 
H U I S  B O TA N I S C H 
C H I C

MAAK PLAATS 
VOOR DE PLANT
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1 + 3  S T I L L E V E N  D I Y  Zelf aan de slag met 
mooie spullen? Kies verschillende items uit op kleur, 
vorm en materiaal. Begin met het neerzetten van 
het grootste object en plaats er dan de andere 
items stuk voor stuk bij. Wissel hierbij af met hoogte 
en maak het niet te druk. Laat ook ruimte open. 
2  U I T G E S P R O K E N  In de studeerkamer is 
gekozen voor een uitgesproken kleur en behang 
met hexagon print. De combinatie van de blauw-

groene kleur (teal) en het zwart maakt de ruimte 
niet alleen chic maar ook knus. Soortgelijke stoel 

‘Blackwood’ € 159,- (Dutchbone)

4  W A R M  B A D   De warmte, luchtvochtigheid 
en het gedempte licht zorgen in de badkamer voor 
unieke groeiomstandigheden voor bepaalde plan-
ten. Varens (krulvaren, venushaar, spathiphyllum), 
sansevieria’s (Laurentii, Moonshine en Superba) en 
orchideeën doen het goed in een vochtige ruimte. 
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Het hoofdbord van het bed, met een knus 
nisje, is gemaakt van hout en behang van 
het Franse merk Elites. Door de muren in 
de slaapkamer in een donkere tint te ver-
ven en te kiezen voor een donkere kleur 
beddengoed, krijgt de ruimte een warme 
uitstraling. De luchtige lamp, ‘Random 
Light’ van Moooi zorgt voor contrast met de 
wat donkere kleuren. Een soortgelijke lamp 
is verkrijgbaar bij dominidesign.com. 

GROTE ITEMS, 
GROOTS EFFECT
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1

1 Schoolkaart Plant € 12,95 (HK Living via Wehkamp) 2 Lijst leaf € 7,99 (Xenos) 3 Vaas Ely € 3,50 (Kwantum) 4 Zwart metalen bijzettafeltje 
€ 79,99 (Maisons du Monde) 5 Muurverf Light Grey € 32,95 (vtwonen) 6 Histor Original Green € 43,95 (via bol.com) 7 Flexa Energizing Ireland 
moss mat € 18,95 (Gamma) 8 Muurverf Retro Vibe € 19,95 (Gamma) 9 Kuipstoel Soho Wit € 55,- (Kwantum) 10 Kalanchoe hildebrandtii incl. 
‘Deep Forest’ € 29,95 (Homedeco) 11 Replay bank Touch Olive Green va. € 2112,- (Loods5 Design) 12 Pannenkoekenplant incl. terracotta pot 

€ 24,95 (Green Lifestyle Store) 13 Tray Table 40x40 € 168,95 (Hay via Loods5) 14 Kussenhoes € 9,99 (H&M Home) 15 Plantenstandaard 50 cm 
€ 30,- (Ferm Living via vtwonen) 16 Pauwvormige vaas € 24,99 (H&M Home) 17 Ladenblok York € 495,- (Het Kabinet)

GROEN DOEN
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