
N E W  YO R K S E 
G L A M O U R

Het LUXE PENTHOUSE van modeontwerper en vlogger  
Josh Veldhuizen op de Zuidas ademt de SFEER 

van de BIG APPLE door de spannende MIX van patronen, 
texturen en materialen. INTERIEURONTWERPER 

ROELFIEN VOS noemt het een van haar mooiste uitdagingen.

FOTOGRAFIE INTERIEUR PETER BAAS
                     TEKST NATASJA ADMIRAAL

De woonkamer met 
behang Luminescent 
van Élitis, hoekbank 
van Minotti en kussens 
van Hermès. Leren 
vloerkleed van Miyabi 
Casa. Tafellamp Speak 
Up! van Ebb & Flow, 
poef  met franjes Amami 
van Moooi en messing 
vloerlamp Flos van 
Michael Anastassiades. 
Aan de muur hangt een 
papieren sculptuur van 
Peter Gentenaar. De room 
divider met geometrische 
vormen is een eigen 
ontwerp van Roelfien Vos. ENGLISH 
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p de werktafel in haar Amsterdamse kantoor 
ligt een indrukwekkend pak papier. Roelfien 
Vos bladert erdoorheen. Elk detail van het 
penthouse op de veertiende verdieping is 
zorgvuldig uitgetekend. De grootste uitdaging 

is, zoals ook hier, om de juiste mensen op het juiste tijdstip op de juiste 
plek te krijgen. ‘Al met al zitten er 900 arbeidsuren in het project. Alles 
is op maat ontworpen en nauwlettend gevolgd tijdens de uitvoering.’

GRAFISCHE PATRONEN
Het resultaat is er dan ook naar. De stijl is minder kleurrijk dan we  
van Roelfien Vos gewend zijn. Opvallend is de voorkeur voor grafische 
patronen. Die komen overal terug, van de room divider bij binnen-
komst tot het gedessineerde reliëfbehang in de slaapkamer. ‘De wens 
van Josh was een werelds interieur met een internationaal karakter. Je 
ziet zo veel vlakke interieurs, dat ik erg blij was dat we hier iets anders 
mochten neerzetten. Noem het modern met een twist of  een upgrade 
van de klassiekers.’ Typisch transitional, zouden Amerikanen zeggen: 
het combineren van twee tegenovergestelde stijlen. Het New Yorkse 
gevoel wordt nog eens versterkt door het weidse uitzicht op de statige 
gebouwen. Deze helikopterview over de stad is de reden waarom de 
bewoners voor deze woning zijn gevallen. 

UITGESPROKEN SMAAK
De twee gekoppelde appartementen bieden samen een woonopper-
vlakte van tweehonderd vierkante meter. Josh Veldhuizen is getrouwd 
met modeondernemer Nick Amann. Afgelopen augustus werd hun 
dochtertje Alexis geboren. Hij heeft daarnaast nog twee kinderen, die er  
om het weekend wonen. In totaal hadden zij drie interieurontwerpers 

O
geselecteerd om mee in gesprek te gaan. De keuze is gevallen op  
degene die hun ideeën en wensen het best kon vertalen. De persoonlijke 
klik speelt hierbij natuurlijk ook een belangrijke rol. ‘Het feit dat zij een 
succesvolle zakenvrouw is, die veel heeft gereisd en een uitgesproken 
mening heeft, was voor ons een extra stimulans,’ zegt Vos. ‘Bovendien 
stelde dit project mij in staat om met veel verschillende materialen, 
patronen en texturen te werken.’

LUXE EN RUIMTELIJKHEID
Neem de keuken met marmer in bookmatch-motief. Of  de kastdeuren 
met luipaardprint bij de entree. In de badkamer zijn de mozaïektegels 
van matglas in een visgraatmotief  gezet. Een andere wand is bekleed 
met matgouden metalen hexagon-tegels. ‘Zo veel prachtige materialen 

Boven de sidetable hangt een 
kunstwerk van Gerda Maas, 
gemaakt van handgevormde 

plaatjes aan ragfijn staaldraad. 
Poef  Amami van Moooi. 

LINKERPAGINA
Interieurontwerper Roelfien 

Vos houdt ervan om met 
verschillende materialen te 

werken en dit zie je terug in 
de keuken met goudkleurige 

ladefronten en marmer 
Arabescato Gold van AMC in 

bookmatch-motief. Eettafel 
Skorpio van Arketipo, stoelen 

en lampen van Eichholtz, 
apparatuur van Smeg en spots 

van Modular.
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Grafische patronen 
keren overal terug, zoals 
bij de op maat gemaakte 
kasten en de accessoires. 
Leren vloerkleed van 
Miyabi Casa, messing 
vloerlamp Flos van 
Michael Anastassiades.

RECHTERPAGINA
De woonkamer met een 
bank van Minotti, op 
maat gemaakte room 
divider met geometrische 
vormen die speciaal voor 
het appartement werd 
ontworpen en wandkast 
bekleed met de Cascina 
van Chivasso. 

‘Als je Josh hier  
ziet rondlopen,  

voel je: zij ís dit huis’
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Make-uptafel Ooh 
werd door Roelfien 

Vos speciaal voor dit 
appartement ontworpen 

en volgt dezelfde  
licht gebogen ronding  

als de raampartij,  
net als de op maat 

gemaakte gordijnen.  
De parketvloer is in  
een Hongaarse punt 

gelegd. Leunstoel Stay 
van Sé London. 

LINKERPAGINA
In de slaapkamer zorgt 

het geometrische 
reliëfbehang Cannage 

van Arte voor intimiteit 
en daarnaast heeft 

het een akoestische 
werking. De spots zijn 

afkomstig van Modular, 
de kroonluchter is van 

Eichholtz. 
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om mee te werken, maar de afwerking is technisch zó complex dat drie 
tegelzetters hun tanden erin hebben moeten zetten!’ Vos lacht: ‘Zo 
weten we altijd iets te bedenken wat niet standaard is.’ Hetzelfde geldt 
voor de kranen in soft gold die door een in de spiegel gesneden uitspa-
ring heen lopen. Voor de tussenwand, waar oorspronkelijk twee kleine 
wastafels waren ingetekend, pronkt pontificaal het bad. Vanuit de  
dressing kijk je hier recht op uit, wat zorgt voor een spectaculair beeld. 

TASSENVERZAMELING
Het geometrische reliëfbehang met een suèdelook in de slaapkamer 
zorgt voor intimiteit en heeft daarnaast een akoestische werking. De 
ruimte achter het bed heeft kasten aan beide kanten met open vakken 
voor de prachtige verzameling handtassen van Veldhuizen. ‘Een ge-
deelte althans,’ voegt Vos eraan toe. De vele kastruimte in de dressing 
biedt ruimte aan de royale garderobe van Veldhuizen en Amann. Door 
de semitransparante deuren van rookglas met subtiele handgrepen  
sluit deze ruimte naadloos aan bij de rest van het interieur. Tussen de 
kasten bevindt zich een nis die helemaal is opgetrokken uit spiegelglas, 
inclusief  de deur. ‘Josh wilde graag een plek in huis waar ze voor haar 
vlogs op een goede afstand van top tot teen te zien is. Elke ochtend 
showt ze haar volgers op deze plek haar look van de dag.’ 

 
ROOM WITH A VIEW

Uniek aan het appartement is de grote raampartij. De ramen kunnen  
als een harmonica worden opengeschoven, wat ook meteen een 
problematisch aspect vormde. Aan de zijkanten kun je niets doen met 
gordijnen. ‘We hebben daarom bedacht om deze in een halve maan  
te ontwerpen. Zo kun je de ramen toch helemaal openschuiven.’  
Josh gaf  te kennen dat ze daglicht nodig heeft om zich klaar te maken 
voor de dag. Dus was er geen andere optie dan speciaal voor deze plek 
een meubel te ontwerpen. Make-uptafel Ooh volgt dezelfde ronding 
als de raampartij. Nergens is het internationale gevoel sterker dan op 
deze plek: elke ochtend een moment voor jezelf  met een geweldig 
uitzicht. ‘Het mooiste,’ besluit Vos, ‘is als je erin slaagt om de ziel van 
de bewoners te vertalen naar het interieur. Als je Josh in haar vlogs hier 
ziet rondlopen, voel je: zij ís dit huis.’   roelfienvos.nl

De CHIQUE SFEER van New York  
in ingetogen PASTELTINTEN met een  

subtiel GLITTERRANDJE.
1.  Achtvoudige kroonluchter Waldorf  Small Chandelier van hoekige 

staalscherven, afgewerkt in antiek messing, ø 60 cm, € 2.280.  
arteriorshome.com

2.  Wollen satijnstof  van ultrafijne en dichtgeweven Australische merinowol, 
geschikt als gordijn en stoffering, b 147 cm, € 192 p.m. dedar.com en 
elementsofinterior.nl

3.  Stalen schrijftafel-met-spiegel Pebble Vanity, hier in poedergrijs, is een 
ontwerp van Lanzavecchia & Wai voor Living Divani en is er in diverse 
uitvoeringen, met en zonder laden, prijs op aanvraag. livingdivani.it via 
huisstijlargenturen.nl

4.  Tafellamp Goliath, door Gilles & Boissier, in glanzend messing of  antieke 
bronskleur met aquarelpapieren kap, prijs op aanvraag. gillesetboissier.com 
en houseoluv.com

5.  Salontafel Aquarius van Boca do Lobo, van rvs met rookglazen blad, ø 90 x  
h 40 cm, € 2.960 (zilver), € 4.430 (goud). bocadolobo.com en ethnicchic.com

6.  Fluwelen poef  Flora van Chiara Provasi heeft de vorm van een gestileerde 
bloem, afmetingen b 142 x d 130 x h 45 cm, € 4.270. chiaraprovasi.com via 
artemest.com

7.  Handgeknoopt vloerkleed Thistle Gold van Tibetaanse wol en zijde is een 
ontwerp van Vivienne Westwood, vanaf  € 2.350. therugcompany.com

8.  Passement Senso van Sahco, hier in mint, is er in acht tinten, afgewerkt  
met glinsterend satijn, en past zowel in een klassiek als in een modern 
interieur, € 93. sahco.com
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ROELFIEN VOS

Voor interieurontwerper Roelfien Vos 

is reizen een must. Door de wereld 

te ontdekken ontstaan verhalen en 

ervaringen die zij gebruikt voor haar 

projecten. Haar stijl is te omschrijven 

als een eclectische mix van modern 

design en vondsten uit de hele wereld, 

met een scherp oog voor detail. 

De badkamer is spectaculair.  
De wand achter het bad is 
bekleed met matgouden 
metalen hexagon-tegels Gravity 
en de wand tussen de spiegels 
met glasmozaïek Harmony, 
beide van L’Antic Colonial. 
De kranen in soft gold zijn 
afkomstig van Bongio.
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SHOP  T H E  L O OK


