De planken aan de wand zijn gemaakt van overgebleven
vloerdelen. De eikenhouten vloer is van vtwonen. Leren
stoelen van de kringloop. Kofferkist en witte stoel van
Van Dijk & Ko. Koraalvormige tak van De Weldaad. Leren
bank via marktplaats.nl. Kussens en groen handgemaakt
bakje van Meker Wonen. Staande lampen en hanglampen
van een groothandel. Vloerkleed van rozenkelim.nl.
Stalen tafeltje via Things I Like Things I Love. Gordijnen van
De Stoffeerder. Houten kandelaars van de kringloop. Op
de muur kalkverf in de kleur Camello van Carte Colori.
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Oud en
gebruikt is
beter dan
nieuw
Geef stylist Liza dertig vierkante meter en
ze maakt er een paleisje van vol kleitinten,
kringloopvondsten en curiosa. ‘Ik val altijd
voor unieke dingen die ik nog nooit eerder
heb gezien.’
STYLING LIZA WASSENAAR | FOTOGRAFIE JEROEN VAN DER SPEK | TEKST FLORY HARTOG

Liza en haar vriend
Thomas. Het stel woont
apart van elkaar op vijf
minuten fietsafstand.

Alle borden en schalen zijn
van de kringloop, behalve het
bruine bord rechtsboven, dat
is van Zara Home. Vloerkleed
van rozenkelim.nl.

De bewoner
WIE Liza Wassenaar (25, stylist vtwonen) WAT bovenwoning uit 1880

van 30 m² WAAR in De Pijp in Amsterdam, sinds oktober 2017 ONLINE

KLEINWONENIDEE #1 Gebruik als bijzettafel een oude kist
waarin allerlei spullen een plek kunnen
krijgen. Liza: ‘Mijn vriendinnen vinden het
vaak gezellig om zittend op de grond
te eten en dan gebruiken we de kist als
eettafel, heel knus.’
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lizawassenaar.com, Instagram.com/lizawassenaar WOONSMAAK ‘Verfijnd en
nonchalant, warm en authentiek’ BIJZONDER Liza’s etage voelt aan als een
mini-hotel met een unieke mix van vondsten uit de natuur en gebruikte
meubels
Zelfs met een bescheiden schoenmaat 38 is de smalle, steile trap naar
Liza’s appartement nog best een uitdaging. Goed opletten, want voor je
het weet lig je in de kreukels op de deurmat. Gelukkig is de glimlach van
de bewoonster breed en uitnodigend bij aankomst op de tweede etage.
‘Kom binnen in mijn mini-huis!’ Wat een verrassing wacht er bovenaan
de achtentwintig treden: een compact en warm nest dat je meteen
omarmt als je binnenkomt. Oké, een plekje voor de kapstok is nog
niet gevonden – ‘er komen nog een paar haken achter de deur’ –
maar voor de rest ziet dit appartement van dertig vierkante meter
eruit als een plaatje. Alsof je zó de set van een stylingproductie in
stapt. En die jas gooien we gewoon over een van de leren stoelen. ‘Die
stoelen vond ik bij een kringloopwinkel’, vertelt vtwonen stylist Liza. ‘Niet te
geloven, hè? Ik was zelf ook behoorlijk verrast toen ik ze zag staan. Het was
een set van zes stuks, de andere vier heb ik doorverkocht, want zoals je ziet
zijn twee stoelen wel het maximum hier.’
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Kringloopwinkels zijn Liza’s tweede thuis, uren kan ze hier
doorbrengen, op zoek naar unieke items. Selectief is ze wel.
‘Ik val voor verfijnd; grof en industrieel past niet bij mij.’
Nieuwe spullen koopt Liza uitsluitend als het niet anders kan
of om hygiënische redenen. ‘Beddengoed, een matras, bestek,
dat soort spullen koop ik liever ongebruikt, maar voor de
rest is zo’n beetje alles wat je hier ziet tweedehands. Er zijn
zo veel mooie spullen op deze wereld, die geef ik graag
een plekje. Een kras of andere gebruikssporen vind ik
ook helemaal niet erg. Ik maak het schoon en klaar.’
Dat haar eerste eigen huis een nogal sleetse aanblik bood
bij de bezichtiging (lees: sigarettenstank, brandgaatjes in de
houten vloer, rood geschilderde raamkozijnen, schimmel in de
keuken) mocht de pret niet drukken. Sterker nog, kieskeurig
zijn in de overspannen Amsterdamse woningmarkt was geen
optie. Liza lacht: ‘Dat dit huis nu mijn bezit is, is eigenlijk een
wonder. En met een paar potten verf in een mooi kleurpalet,
een goede vloer en mijn spullen heb ik dit verwaarloosde huis
nieuwe energie gegeven.’

KLEINWONENIDEE #2 De kast is roomdivider en opbergplek
ineen. Liza: ‘Hij is op maat gemaakt en
opgebouwd rondom de smalle deur. Ik
wilde per se een deur met glas erin, zodat
je nog steeds van voor naar achter kunt
kijken. Dat levert meer daglicht én een
ruimtelijk gevoel op.’
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Op maat gemaakte kast
en op maat gemaakte
klepbank van Combitex.
De oude deur vond Liza
bij Jan van IJken Oude
Bouwmaterialen. Vitrinekist
van Pols Potten. Koraal
kringloopwinkel, net als
de marmeren groene eitjes
en het groene schaaltje
met bloemenprint. Grotere
schaal en groene bakjes
van Meker Wonen. Tafel en
houten stoel van Van Dijk &
Ko. IJzeren stoel van een
rommelmarkt in Haarlem.
Doosjes meegenomen van
een vakantie. De glazen
flesjes waren een cadeau.
De vis op stok kreeg Liza
van haar moeder. Grote
vaas kringloopwinkel. Lamp
gekocht in de pop-up store
Gevonden op marktplaats.nl
(nu gesloten). Kussens van
Meker Wonen. Bruine vaas
van Neef Louis. Houten
hoedenhoofd van Burbri
Antiek.
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1 Op maat gemaakte klepbank
van Combitex. Liza: ‘Hierin zitten
al mijn stylingattributen en
gereedschap. Hij loopt door tot
achter de eettafel, en biedt zo
ook ruimte om op te zitten én om
mooie spullen op uit te stallen.’
Tafel van Van Dijk & Ko.
Vitrinekastje van Pols Potten.
Stoel van een rommelmarkt in
Haarlem. Grote vaas kringloopwinkel. Marmeren groene eitjes
van de kringloop. Groene bakjes
van Meker Wonen. Houten vloer
van vtwonen. Op de muur
kalkverf in de kleur Camello van
Carte Colori. 2 Koraal van de
kringloop, net als de marmeren
groene eitjes en het groene
schaaltje met bloemenprint.
Grotere schaal van Meker
Wonen. 3 Op maat gemaakte
kast van Combitex. Vitrinekist
van Pols Potten. Koraal van de
kringloop. Tafel van Van Dijk & Ko.
Doosjes meegenomen van een
vakantie. De glazen flesjes waren
een cadeau. De vis op stok kreeg
Liza van haar moeder.

vtwonen
022 05
2018

2

vtwonen
052018

023

BINNENKIJKEN
30 M2
XXS

KLEINWONENIDEE #3 Een dichte kast in een kleine keuken kan
massief ogen en optisch de ruimte verkleinen, zet je servies, pannen en glaswerk
liever in een open kast. Liza: ‘Alles wat hier
staat gebruik ik bijna dagelijks en krijgt dus
niet de kans om vies te worden.’

Het kleurpalet in het appartement is een opvallende verschijning.
De woonkamer is rondom geschilderd in een zachtbruine kleitint,
de slaapkamer en keuken kregen een mosgroene tint. Alleen
het plafond bleef traditioneel wit. ‘Eigenlijk wilde ik dat
ook schilderen, maar ik was bang dat de ruimte dan kleiner
zou aanvoelen. Om dezelfde reden heb ik de keukenmuren
ook niet off black gemaakt, iets wat aanvankelijk op mijn
to-do-lijstje stond.’ De natuur is een grote inspiratiebron voor
Liza. ‘Ik houd van alles wat uit de natuur komt. Mijn verzameling
vondsten, zoals takjes, schelpen en botjes, heb ik opgeborgen in
glazen vitrinekastjes, zodat alles mooi gekaderd bij elkaar staat en
ligt. Mijn vriend Thomas noemt mijn schatten trouwens ‘troepjes’
en vindt het maar niks. Ik heb speciaal voor hem wat dingen
verplaatst, zoals de vitrinekast onder de tafel en de accessoires op
het tafeltje naast de bank, want hij heeft duidelijk meer bewegingsruimte nodig dan ik. Dat is wel een ding hier in dit kleine huis, je
moet goed rekening houden met doorlooproutes en ontdekken
hoe je de ruimte gebruikt om het leefbaar te houden.’
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1 Van een paar overgebleven

Vrouwenmodel van Nicole Wegman. Verder
zijn alle lijsten van de kringloop en de inhoud
zijn vondsten. Op maat gemaakte klepbank
van Combitex. Stalen kastje via Things I Like
Things I Love. Bakje met witte stukjes en potten
van de kringloopwinkel. Zwarte voet met koraal
was een cadeau. Bank via marktplaats.nl. Kussen
van Meker Wonen. Houten vloer van vtwonen.
Op de muur kalkverf in de kleur Camello van
Carte Colori.
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vloerdelen maakte Liza de planken
in de keuken. Waterkoker Hema,
koffieapparaat via marktplaats.nl.
Afwasmiddel Puur Zeep van
Mijn Stijl. Servies, broodtrommel,
afvalbak en andere keukenspullen
vond Liza bij de kringloopwinkel.
Houten vloer van vtwonen. Op de
muur kalkverf in de kleur Olivia van
Carte Colori. 2 Keukenkasten van
Ikea. Marmeren werkblad van a tre.
Kastje aan de muur van Van Dijk &
Ko. De weegschaal was een cadeau
van Liza’s vader. Koperen kraan van
Jan van IJken Oude Bouwmaterialen.
Broodplank Piet Hein Eek. Theepot
kringloopwinkel. Groen dienblad
van Merci in Parijs. Borstels Puur
Zeep van Mijn Stijl. Handzeep en
handdoekjes van Zara Home.
Kapstok van een rommelmarkt in
Haarlem. Op de muur kalkverf in
de kleur Olivia van Carte Colori.
3 Deze kleuren van Carte Colori
vindt Liza ook mooi: Castello
(boven) en Mostarda (onder).
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De indeling van het appartement lag min of meer vast.
De enige structurele aanpassing die Liza deed was tussen de
slaap- en woonkamer een muur plaatsen in de vorm van een
kast met een deels glazen deur. ‘De kast heb ik op maat laten
maken. Behalve dat hij de kamer in tweeën deelt, zit er ook
opbergruimte in. Aan de kant van de slaapkamer zit onderin een
kast met deurtjes, aan de woonkamerkant heeft hij open vakken
waarin ik mooie dingen kan uitstallen.’ Heeft deze stylist
nog dé tip voor iedereen die klein woont? ‘Opruimen,
opruimen, opruimen. Dat is mijn wijze raad. En denk in
dubbelfuncties: een kast als room divider, een klepbank
om op te zitten én om spullen in op te bergen. Doe spullen
weg die je nooit gebruikt; op zo’n kleine oppervlakte is er gewoon
geen ruimte voor.’ Hoewel Liza droomt van een huis op het
platteland (‘Met een varken en wat kippen op het erf ’) geniet ze
voorlopig van haar dertig vierkante meter midden in de stad.
‘Alleen jammer dat het nu min of meer af is. Misschien dat ik
binnenkort Thomas’ huis maar eens onder handen neem.’
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KLEINWONENIDEE #4 Maak van je bed de blikvanger in een kleine slaapka-

1 Liza in haar slaapkamer. ‘De zoektocht naar dit hemelbed duurde even. Toen ik ’m uiteindelijk aan de

mer en houd de ruimte verder zo veel mogelijk leeg.
Liza: ‘Ik heb het hemelbed lekker luxe opgemaakt met
mooi beddengoed, kussens en plaids. Zo wordt het
bed een lust voor het oog.’

andere kant van Nederland vond, was de verkoper zo aardig om het bed naar Amsterdam te brengen,
zo lief!’ 2 Hemelbed via marktplaats.nl. Linnen lap en zwarte kledinghangers van Ikea. Hanglamp van
Meker Wonen. Kledingrekken van Spoor 38. Wit kleed van Sjakies. Groene plaid van Scotch Collectables.
Dekbedovertrek van Merci in Parijs. Houten vloer van vtwonen. Op de muur kalkverf in de kleur Olivia
van Carte Colori.

ZITHOEK
ENTREE

SLAAPKAMER
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EETTAFEL

KEUKEN

BADKAMER
Kunstwerk van Nicole Wegman. Knuffel Artis de Partis van dierentuin Artis
Amsterdam. Bed via marktplaats.nl. Linnen lap van Ikea. Staande lampen en
blauw/ecru kussen van Meker Wonen. Wit kleed van Sjakies. Groene plaid
van Scotch Collectables. Dekbedovertrek van Merci in Parijs. Kussens van
groen velours zijn zelfgemaakt. Plantenpot, schelp en zwart bakje van de
kringloopwinkel. Gordijnen van De Stoffeerder. Houten vloer van vtwonen.
Op de muur kalkverf in de kleur Olivia van Carte Colori.
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