
Toen de rustige Japanse basis in de loft van Marie-José 
en Sjef eenmaal was gelegd, werd het tijd voor de 
extra’s: kleur en kunst. Het estafettestokje ging naar  
de zoon van het paar, ontwerper Josha Roymans.

PRODUCTIE, STYLING & TEKST EMMY VAN DANTZIG 
FOTOGRAFIE JANSJE KLAZINGA

Een rustgevende, Japans aanvoelende sfeer was het uitgangs-
punt. Witte muren, een polyurethaan gietvloer, een open trap  
van witgelakt staal en bamboe betimmeringen zetten de toon.  
Fauteuil JR22 en verkoperde vloerlamp DLK zijn beide ontworpen 
door de zoon van de bewoners, Josha Roymans.
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De royale hoekbank is van Ikea, rode 
bijzettafel SPL01 van Studio Josha, lage 
bijzettafel van Vitra, staande lampen 
Costanza van Luceplan. Drieluik van 
Peim van der Sloot, het kleine schilderij 
ernaast is van Marie-José Roymans, 
houten bal van Otto Koedijk.

‘We vatten meteen het idee op 
alles zo licht mogelijk te houden’
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Het gebouw met zelf indeelbare lofts werd ontworpen 
door Marc Koehlers Architects. In de lange gang zit  
de keuken. De witte deurklinken zijn van Piet Boon. 
LINKS Kussens onder andere van Hay.
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Houtwerk en deuren van bamboe 
dragen bij aan de Japanse sfeer

De keuken bestaat uit een multifunctioneel eiland  
van Kvik en een vakkenkast van bamboe. Spots van 
Modular Lighting zorgen voor interpunctie langs  
het plafond. Pedaalemmer van Wesco. RECHTS Tafel 
Bykato van Brodrene Andersen met Eames-kuipstoelen 
eromheen van Vitra. Kroonluchter BPL van koperen 
proppen is de uitwerking van een mislukt project van 
Josha, van hem zijn ook de onderzetters van epoxyhars 
met koper. Dressoir Nex Pur Box is van Piure.
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Marie-José Roymans op de ranke trap naar de entresol. Het schilderij is van haar hand. LINKS Houten roosters in de vloer van de mezzanine 
dragen bij aan de luchtige sfeer. Op het kookeiland ligt luidspreker You Horn van Studio Josha.

› 
Na lang gewoond te hebben in een monumentaal 
pand in een donkere Deventerse straat werd het 

voor Marie-José en Sjef Roymans tijd voor een huis 
met licht en zicht. Marie-José: ‘Toen we in deze 
Amsterdamse loft binnenkwamen, vielen ons de 
strakke belijning en de ombouw rond de ramen 
meteen op. We besloten om alles zo open en licht 
mogelijk te houden, met de Japanse architectuur als 
inspiratiebron. Ona Harster van Marc Koehler 
Architects, dat de loft heeft ontworpen, stelde voor 
om de stalen vloerbalken van de mezzanine met 
bamboe te bekleden, houten roosters in de vloer te 
maken en bamboe pilaren toe te voegen, waardoor 
het geheel de beoogde Japanse uitstraling kreeg.’

OPEN EN TOCH DICHT
Een belangrijk element in het interieur zijn de 
schuifdeuren waarmee ze de kamers op de mezzanine 
kunnen afsluiten. De deuren zijn geïnspireerd op 
Japanse shojischermen, maar dan gemaakt van 
aluminium en glas in plaats van 
hout en papier. Marie-José: ‘We 
wilden de openheid van de loft 
bewaken, en toch een mogelijkheid 
creëren om je te kunnen terug-
trekken. Bovendien wilden we koel 
slapen. Dankzij die transparante 
schuifpanelen kunnen we aan beide 
wensen voldoen.’ In de avond 
worden de ramen afgedekt met 
lichte rolgordijnen, wat de loft een 
intiemer karakter geeft. Het gebruik 
van bamboe geeft door het hele huis 
een serene, ingetogen sfeer.

LOFT = PROEFTUIN
Toen de basis van de loft was gelegd, 
werd het tijd voor de juiste look-
and-feel. Wat ooit begon met  
de zoektocht naar een geschikte 
wastafel voor de badkamer, eindigde 
met een totaalconcept van hun zoon, Josha Roymans. 
De jonge ontwerper, afgestudeerd aan de Rietveld 
Academie, wist zijn ouders ervan te overtuigen hun 
nieuwe huis als proeftuin voor zijn ontwerpen te 
beschouwen. Voor hem was de aankoop van de loft 

een uitgelezen kans om zijn ontwerpideeën uit te 
werken tot producten. Dat het interieur ondanks de 
zenachtige sfeer ook een tikje eclectisch oogt, komt 
doordat hij zich niet beperkt tot één stijl. Josha: ‘Ik 
noem het intuïtief creatief ontwerpen, wat betekent 
dat ik gewoon maak wat ik op een bepaald moment 
verzin en me daarbij niet laat dicteren door een enkel 
materiaal of een enkele functie.’ Zo tref je in de loft 
een complete lampenlijn van de ontwerper aan, 
waarvan de ontstaansgeschiedenis een bijzonder 
verhaal is. De ‘kroonluchter van slechte ideeën’, die 
boven de eettafel hangt, ontstond namelijk uit 
afgekeurde schetsen. Josha: ‘Een idee afschieten 
omdat het niets is, daar haal je weinig uit. Daarom 
wil ik met al mijn ideeën aan de slag. De lamp 
ontstond toen ik een uitgetekend, maar mislukt 
idee als een prop op de grond zag liggen, en dacht:  
die esthetiek wil ik vangen. Dat resulteerde in  
de serie BrassProp Lamps, waarvoor ik de 
oorspronkelijke kroonluchter aanvulde met spotjes 

voor de badkamer en twee 
plafondlampen.’

GROOTSTE FANS
Doordat Josha volstrekt niet 
bezig was met het onderliggende 
ontwerp van het huis, ontstond 
juist een interessante mix. ‘Ik 
ontwerp autonoom, en het 
resultaat is in het huis gezet. 
Voorbeelden zijn de rode fauteuil 
op de overloop en de zwarte stoel 
in de zithoek, maar ook de You 
Horn, een analoge versterker, 
waarmee ik een ontwerpwedstrijd 
van Pols Potten won. Ook mijn 
prototype vaas en krukjes komen 
terug in het interieur. Mijn 
ouders zijn mijn grootste fans en 
verzamelaars. Hoewel ze 
behoorlijk kritisch zijn, vooral 

mijn vader. Dat hij mijn rode fauteuil goed vindt 
zitten, beschouw ik als een groot compliment.’
 
 
marckoelher.com, studiojosha.nl
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De glazen shojischermen van Rimadesio geven  
privacy en warmte waar en wanneer nodig. 
Plafondlampen BPL van Studio Josha.

‘De verfrommelde koperen lampen zijn 
het resultaat van een mislukt idee’
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Een blik vanaf de trap benadrukt de transparantie van het huis. Boven is een kleedruimte gemaakt, met 
ladekast van Ikea en stoel van Vitra. RECHTS Op de overloop kwam een leeshoek met fauteuil LC01 van  
Studio Josha, bekleed met Kvadrat-stof. 
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De badkamerkasten zijn net als de keuken van Kvik. Het contrast 
tussen de grote wandtegels en de kleine vloertegels, waar ook de 
douchegoot van Easy Drain mee is bekleed, was een bewuste 
keuze. Douchearmatuur van Hotbath. RECHTS Kussens zorgen voor 
een kleuraccent in de slaapkamer. Plafondlamp van Studio Josha.


