Binnenkijken

Rotterdams herenhuis met

zuidelijke accenten
Ana combineerde de
strakke bank met zachte
kussens (Karwei) en plaids
(Zara Home). Het schilderij
is van Jolanda Linssen.

Met de rug tegen de muur
Een kast vol boeken in verschillende kleuren vond
Ana te druk. Daarom koos ze voor deze oplossing:
ze plaatste alle titels met hun rug naar de muur.
Het resultaat is een volle kast die er toch rustig uitziet
door de wit- en natureltinten van de pagina’s waar je
tegenaan kijkt. Ana ontwierp de kast zelf en liet ‘m
door een meubelmaker op maat maken.

Verspreid door het huis zijn
meerdere relaxplekjes,
zoals hier op de grote poefs
(Loods 5). De vaas voor de
kast is van Kwantum, de
kaars in het raamkozijn van
Sukha. Op de vensterbank
staan vaasjes van vtwonen
en de kringloop. Het
schapenvel kocht Ana bij
Ikea, het kleed bij Zara.

Achter een groen geverfde voordeur in het Rotterdamse Liskwartier
gaat het knusse huis van interieurstylist Ana en haar vriend Thijs schuil.
Ana’s roots liggen in Spanje en dat is binnen op subtiele wijze te zien.
Maar Scandinavische invloeden schuwt ze ook niet. “Ik hou van
verrassende combinaties en speel graag met contrasten.”
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Kruispunt
Het zijn vaak de details
die het ‘m doen. Zo ook
hier, op het houten blok
dat Ana meenam uit haar
geboorteland Spanje.
Ze maakte van vilt een
kruis dat ze erop plakte.
Eenvoudig, maar toch net
even anders dan anders.

Hier, vlak bij het raam,
is de lichtinval prachtig.
Een fijne plek om tot rust
te komen. Op de hocker
van Wehkamp liggen
kussens van HKliving
en vtwonen. De kom
op het houten blok
kreeg Ana ooit cadeau.
Op de lampenvoet
(Zara Home), die ze zelf
wit schilderde, plaatste
Ana een andere kap.
Het vloerkleed is van
Perletta, de witte vaas
van Mica Decorations.

Ana’s favoriete plek: draaifauteuil Hidde van ontwerper Gerard van den Berg. “Hierop zit ik vaak lekker onder een plaid (H&M Home)
een boek te lezen.” De lamp op de grond komt uit de collectie van Kwantum. Ana is dol op keramiek dat ze overal in huis etaleert.
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Rondom de eettafel (Slow Wood) staan stoelen van Kwantum.
De vintage lamp erboven vond Ana via marktplaats.nl. Op tafel
een thermosfles (House Doctor), pot met citroenen (kringloop),
theepot (cadeau gekregen) en een grote schaal (Sissy-Boy
Homeland). Het bord boven de schouw is van Sukha, het tegeltje
van StoryTiles en de kaarsen zijn gekocht bij Loods 5.

Binnenkijken

In één lijn
Mooi effect, zo’n aaneenschakeling van kastjes, hockers en
bijzettafels met accessoires. Zolang de kleuren op elkaar zijn
afgestemd, vormen de elementen samen één geheel. Het
teakhouten dressoir komt uit een winkel in Den Haag die
inmiddels niet meer bestaat. Erop staan vazen (Mica), een
schilderdoek (Van Beek), tafellamp (New Duivendrecht) en een
houten vogel uit een winkeltje in Utrecht. De hocker komt bij
Ikea vandaan, het sisal vloerkleed is van de Bijenkorf. Op het
houten blok uit Spanje: een schotel van Sukha en vaas van
Sissy-Boy Homeland. De hoed nam Ana mee uit Colombia.

Ana plukte deze bloemen
in een veld in Spanje. Ze
liet ze drogen, zodat ze er
jarenlang plezier van heeft.

Het is leuk om
met een creatieve
touch gebruikte
spullen weer nieuw
leven in te blazen,
zoals deze wit
geverfde koffer
van de kringloop.
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Met glans geslaagd
Een relatief kleine keuken houd je overzichtelijk
door slim met de ruimte om te gaan. Ana koos
voor eenheid met een keuken in hoogglans wit.
Extra bovenkastjes en de brede lades onder
zorgen voor een zee aan opbergruimte.

1

2

1 De mand en tas nam Ana mee uit Spanje, de theedoek is van Hema en het vloerkleed kocht Ana via made.com. 2 Terracotta servies geeft ook de keuken
een mediterraan tintje. Zwarte pot (Zenza), lepel (de Bijenkorf) en houten schalen en snijplank (Sissy-Boy Homeland).

Rotterdam, stad van contrasten. Hier
staan rauwe naoorlogse huizen op
steenworp afstand van hypermoderne
hoogbouw en klassieke jaren 30woningen. In de bruisende wijk
Liskwartier, vlak bij het centrum,
wonen interieurstylist Ana Fernandez
en haar vriend Thijs in een sfeervolle
bovenwoning. Vijftien jaar geleden
raakten ze op slag verliefd op dit
herenhuis uit 1913. Ana: “We vielen
vooral voor de prachtige lichtinval en
de vele authentieke elementen, zoals
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de marmeren schouwen en originele
deuren. Daarnaast is de ligging ideaal:
we wonen vlak bij de leukste, vaak
nog onontdekte plekjes van Rotterdam.
Het centrum is dichtbij en binnen een
paar minuten zitten we op de ringweg.”

Aaibaar
De voordeur schilderde Ana fris
lichtgroen. Om de entree extra gezellig
te maken, zette ze een aantal grote
plantenpotten naast de voordeur.
De woonkamer bevindt zich op de

eerste etage. Hier zorgt een
eikenhouten visgraatvloer voor een
mooie, warme basis. Ana: “Ik hou
van een stijlvol, maar wel huiselijk
interieur. Een huis moet comfortabel
zijn, vind ik. Daarom kies ik vaak
voor aaibare materialen: kussens en
plaids op de bank, zachte zitelementen
en verschillende vloerkleden op en
naast elkaar. Heerlijk om op blote
voeten overheen te lopen! Ik vind
het ook leuk om te spelen met
contrasterende vormen en hou van

➝

De krat op de vloer is
van Ikea, de gestreepte
theedoek van de Hema
en het vloerkleed shopte
Ana bij made.com
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Het bankje op het balkon is op maat gemaakt door een vriend. Plaid (Zenza),
bijzettafeltje (Kwantum), plank (Praxis), kussens (By Mölle). De ingelijste afbeelding
op de plank is van Jysk, de waaier kocht Ana bij Kwantum.

Door (semi-)transparante
gordijnen op te hangen,
creëer je privacy en houd je
de felle zon tegen, terwijl je
toch geniet van de lichtinval.
Gefilterd licht zorgt voor een
dromerige sfeer en intimiteit.

1

2

1 Het plankje aan de wand vond Ana bij Conceptstore Hutspot, het sisal blad kocht ze bij de Bijenkorf en de plantenpot bij Zara. De hanger met houten
kralen is afkomstig uit Spanje. 2 Via openslaande deuren hebben Ana en Thijs toegang tot het balkon. Het groene tafeltje is van Intratuin, de Love-poster
van Kwantum en de mand van Ikea. Het kleed met groene bladeren is ook van Spaanse makelij.

verrassende combinaties. Hedendaags
design gaat heel goed samen met een
warme, gezellige en knusse uitstraling.
Als je het maar goed aanpakt.”

Souvenirs uit Spanje
Doordat Ana in haar interieur veel
rustige tinten, zoals wit en pastels,
laat terugkomen, straalt het veel
rust uit. Naast zachte stoffen zorgen
natuurlijke elementen ook voor de
nodige warmte. Zo nam ze uit haar
thuisland Spanje meerdere houten
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blokken mee, die ze gebruikt als
bijzettafels. “Ik ben ook gek op
planten en bloemen. Als ik in Spanje
ben, pluk ik altijd een paar bloemen
die ik laat drogen. Mooi als herinnering
en het zijn echte sfeermakers.”
De comfortabele uitstraling die de
woonkamer heeft, vind je ook terug
in de slaap- en studeerkamer, waar
zachte tinten worden afgewisseld
met warme kleuren. Vanuit de
logeerkamer kom je op een breed,
comfortabel balkon. “Bij mooi weer
➝

Witte linnen gordijnen
die het zonlicht filteren,
geven het balkon een
mediterrane look
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Slimme vogel
Stuk behang over?
Bevestig er een
ophangsysteem aan
en hang het als poster
in een andere ruimte.
Je kunt ook vriendinnen
vragen of zij behang
over hebben. Zo voorkom
je overal dezelfde print
in huis.
De trolley en ladekastjes
komen bij Ikea vandaan.
Op de grond ligt een
tapijtje van Style Files.
Het pastelroze op
de muur is de kleur
Oudroze van Karwei.
Een subtiele tint die net
even wat meer sfeer
geeft dan standaard wit.

1

2

1 Vanaf de eerste etage, waar de woonkamer zich bevindt, loopt een wit geschilderde trap naar boven. Om het trapgat de nodige sfeer te geven,
schilderde Ana een grijsgroene lambrisering op de muur. Het plantenpotje komt van de kringloop, het vloerkleed vond Ana bij een lokale winkel in Spanje
en het wandlampje is van Wever en Ducre. 2 De werkkamer kijkt uit op het Liskwartier. Het bureau (Woood) wordt verlicht door een schaarlamp van
It’s About Romi. In de mand (Karwei) bewaart Ana rollen inpak- en behangpapier.

‘Ik vind het
belangrijk dat een
interieur stijlvol is,
maar ook huiselijk’
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zet ik de deuren open en geniet ik op
de loungebank heerlijk van het zonnetje”,
vertelt Ana. Door op het balkon dezelfde
tinten en natuurlijke elementen als in
huis te laten terugkomen, lopen binnen
en buiten naadloos in elkaar over en
vergrootte het stel de leefruimte. Ana
schilderde de balkonmuren wit en
hing planken op, waarop verschillende
accessoires prijken. Bij het ophangen
hield ze rekening met de richting
waar over het algemeen de regen

vandaan komt, zodat de spulletjes
zo min mogelijk last hebben van de
weerstomstandigheden. Aan de
buitenkant van het balkon hangen
witte linnen gordijnen op, die de
meest felle zonnestralen filteren.
Ana: “Het balkon is niet groot, maar
door de mediterrane uitstraling ervan
is het een heel fijne plek. Thijs en ik
drinken hier graag een wijntje. Dan
wanen we ons op een Spaans terrasje
in de zon, heerlijk!”
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Deze stijl

Handled with class
Licht en fris zijn de sleutelwoorden in Ana’s bovenwoning.
Met gevlochten rotan voor een warme, zuiderse touch. Een ‘classy’
combinatie, waarbij deze spullen ook heel goed passen.
Organisch gevormd
Sfeervol licht creëer je moeiteloos
met deze gevlochten lampenkap
van Ferm Living. € 95,(house-of-oelie.nl)

Kruidentuintje
Een mini-serre ín huis, zodat je
nooit meer door de regen naar
buiten hoeft te lopen voor verse
basilicum. Houten serre Paulo
€ 29,- (casashops.com)

Terra-color
Boven: grijze deken (H&M Home), voetenbankje en lamp ernaast (Ikea), gordijnen (Karwei), vloerkleed (Jysk). De veger komt uit Spanje.
Naast het bed een hanglamp van Sissy-Boy Home en een houten box van Xenos. Onder: beddengoed (Zara Home), macramé hanger
(Knot on the Wall), vloerkleed (Wehkamp). De macramé decoratie rechts en het krukje zijn van Karwei. Vazen (Bijenkorf en Mica).

Alsof ‘ie rechtstreeks
uit Spanje komt! Terracotta
vaas van Madam Stoltz
€22,- (deens.nl)

Appeltje-eitje
Dit eierdopje met handvat
is niet alleen functioneel,
maar ook grappig om te
zien. € 21,50 per set van 2
(house-of-oelie.nl)

Verplaatsbaar
Lief tafellampje met
een hedendaagse mix
van stof en aardewerk.
Ook leuk op de schouw
of vensterbank. € 79,99
(zarahome.com)

Zonnetje in huis
Vrolijke noot op de vloer:
tapijt Sundra € 21,95
ø 90 cm (casashops.com)

Het kleurenpalet
van Ana

Ingetogen aards
In je mand!
Spullen zonder vaste
thuishaven verstop je
elegant in deze Oyoyopbergmand. € 34,(wonenmetlefkids.nl)

In Ana’s interieur overheerst wit, waarbij
materialen als blank hout en sisal voor kleur
zorgen. Liever kleur aanbrengen met verf?
Vlas, Nougat en Zilt zijn ingetogen, maar
zorgen wel voor net iets meer pit. Goed om te
weten: matte lakverf op waterbasis, zoals deze
van L’Authentique, is krasvaster dan gewone
verf. Ideaal als je kleine kinderen hebt!
L’Authentique matte lak
€ 64,95 per liter (krijtverfonline.nl)
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