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Vanwege hun succes zijn de jonge interieurontwerpers 
Joyce Urbanus en Dax Roll tegenwoordig vaker uit dan 
thuis. Maar als ze een keer in hun negentig vierkante 
meter grote appartement zijn, weten ze wat hen te 
doen staat. We kunnen hier werken en ontspannen, 
maar ook goed feestjes geven.’
Productie en tekst Marc Heldens / Fotografie Alan Jensen

DE WOONKAMER BIEDT 
ZICHT OP DE GEZELLIGE 
HAARLEMMERSTRAAT IN 
AMSTERDAM. DE KOPER-

KLEURIGE SPIEGEL IS EEN 
PROTOTYPE IN SAMEN- 

WERKING MET LEX POTT EN  
DAVID DERKSEN. AAN DE 
MUUR HANGEN WERKEN 

VAN ONDER ANDEREN 
EVERT THIELEN, SAN MING 
EN INGEBORG ODERWALD. 
DE BANK WAS EEN CADEAU 

VAN ROLLS OUDERS, 
ERNAAST TWEE VINTAGE 

FAUTEUILS. 
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Clean, persoonlijk, elegant: het 
handschrift van de jonge interieur-
ontwerpers sloeg meteen aan

DE EIKEN MOZAÏEK-
VLOER IS OP VERSCHIL-

LENDE MANIEREN  
BEHANDELD VOOR  

EXTRA CONTRAST. DE 
WITTE WANDKAST IS 

EEN EIGEN ONTWERP. 
EROP ONDER MEER EEN 
GLAZEN STOLP VAN DE 

ANTIEKMARKT EN EEN 
SCULPTUUR VAN

SAN MING. 

HET DAYBED IS EEN 
ONTWERP UIT DE EIGEN  
STUDIO. ERBOVEN 
HANGT EEN KUNSTWERK 
VAN SAN MING, DE  
GOUDKLEURIGE LAMP IS 
EEN VINTAGE VONDST. 
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ACHTER DE BANK 
CREËERDEN DE  
BEWONERS EEN 
TOONPLANK VOOR 
DIERBAAR BEZIT.

‘ Bij onze eerste ontmoeting bleek 
dat we een toekomstdroom 
deelden: reizen en interieurs 
ontwerpen’

DE EETTAFEL IS EEN  
ONTWERP UIT DE JAREN 
VIJFTIG VAN MARTIN  
VISSER, EROMHEEN  
VINTAGE STOELEN VAN 
SCANDINAVISCHE  
ORIGINE. AAN DE  
WAND EEN LAMP VAN 
GAETANO SCIOLARI.  
DE GROENE SCHAAL 
KOMT VAN EEN ANTIEK-
MARKT IN NICE, DE  
OVERIGE VAZEN ZIJN  
GEKOCHT IN PORTUGAL. 
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Amsterdam is de thuishaven  
van een relatief jong design-
duo: Dax Roll en Joyce Urbanus 
(beiden 1985). Ze opereren  
samen onder de naam Nice-

makers. We treffen hen in een hectische 
tijd die wemelt van de ambities en het 
avontuur. Ze zijn nét terug uit Parijs 
(beursbezoek en inspiratie) en hebben de 
koffers alweer gepakt voor Ibiza (vakantie 
en ontspanning). 

In relatief korte tijd hebben de twee een 
aantal spraakmakende interieurs op hun 
naam gezet. Hun concepten voor het 
Hoofddorpse restaurant Den Burgh en de 

vijf Amsterdamse vestigingen van salade-
bar Sla bleven niet onopgemerkt. Ook  
Carter en Americano, twee hippe bars bin-
nen het hoofdstedelijke nachtleven, dragen 
hun signatuur. En ze werden benaderd 
door de eigenaar van het Londense Hoxton 
Hotel voor het ontwerp van de vestiging in 
Amsterdam, die onlangs de deuren open-
de. Lang verhaal kort: er is nogal wat ge-
beurd in het leven van de twee designers. 

Dax Roll studeerde aan de Hogeschool 
van Amsterdam en ging vervolgens bij  
een modelabel aan de slag. Joyce Urbanus 
volgde een stylingopleiding aan Academie  
Artemis in Amsterdam en deed daarna 
werkervaring op bij bureaus voor interieur-
design en conceptontwikkeling. Al bij de 
allereerste ontmoeting bleek het privé en 
op creatief gebied bovengemiddeld goed te 
klikken. Joyce Urbanus: ‘Na onze eerste 
lunchdate en een wandeling van drie uur 
ontdekten we aan het einde van de dag dat 
we een toekomstdroom deelden: reizen 
maken, in verre oorden spullen verzamelen 
en deze naar Nederland verschepen om ze 
daar in interieurprojecten te verwerken. 
Toen we onlangs in Lissabon waren voor 
research en inkoop beseften we dat deze 
toekomstdroom inmiddels realiteit is.’ 

Goede energie
De twee woonden een tijdje samen, voor-
dat ze besloten een gezamenlijk design- 
bureau te starten. ‘Ik ben nog steeds ver-
baasd te zien hoe snel we samen tot ideeën 
komen. Dat geeft ons beiden goede ener-
gie. Er is geen rolverdeling, we hebben een 
gezamenlijk doel en daar komen we op een 
natuurlijke manier op uit.’ Dax Roll: ‘We 
hebben Nicemakers als naam bedacht om-
dat we daarmee meerdere creatieve  
paden kunnen bewandelen, zoals Nice-
makers Travel. De naam benadrukt ook 
het teamwork binnen ons bureau.’ 

Inmiddels heeft de ontwerpstudio  
onderdak gevonden in de oude diamant-
slijperij van Gassan Diamonds. De sereen 
witte werkruimte, voorzien van een im-
mens daklicht, verbeeldt op alle mogelijke  
manieren de Nicemakers-touch. Er staan  
vintage meubels, gecombineerd met een » 

DE MAATKEUKEN IS EEN  
EIGEN ONTWERP. DE KLEUR 
VAN DE EIKEN VLOER MAR-
KEERT DE GRENS TUSSEN 
KEUKEN EN WOONKAMER.  
RECHTERPAGINA DE KEU-
KEN BEVINDT ZICH AAN DE 
WEELDERIGE PATIO, DIE 
VOOR- EN ACHTERHUIS 
VERBINDT.
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‘ Dit huis past precies 
bij ons leven, het heeft 
de juiste energie’

IN DE SLAAPKAMER  
HANGEN WERKEN VAN 

ONDER ANDEREN MARC 
LAGRANGE EN PIERRE 
COPS. DE SPIEGELS IN 

DE SCHOUW KOMEN 
UIT LISSABON, HET 

LICHTOBJECT ERVOOR  
IS GEKOCHT BIJ EEN  

ANTIEKHANDELAAR. HET 
ZWARTE WANDLAMPJE IS 

VAN HOUSE DOCTOR. 
LINKERPAGINA VOOR-
GEVEL VAN HET RIJKS-
MONUMENT UIT 1745. 

verzameling objecten, foto’s, kunst en inte-
rieurboeken. Een groot deel daarvan staat 
op de tien meter lange wandkast die de 
ontwerpstudio met het ontvangst- en ver-
gadergedeelte verbindt. De werktafels  
in de studio zijn echter een toppunt van 
orde en netheid, beide creatieven kunnen 
slecht tegen chaos. 

Sereen wit is ook het stadsappartement 
op de eerste etage in de Haarlemmerstraat 
waar de twee wonen. Het pand, een rijks-
monument met het jaartal 1745 duidelijk 
leesbaar in de geveltop, is herkenbaar aan 
de verhoogde kroonlijst met liggende, witte 
eenhoorns. Het was een unieke kans om 
hier te kunnen wonen, midden in een po-
pulair winkelgebied met hippe coffeebars 
en restaurants en conceptstores met mode 
en interieurdesign. Dat het appartement 
slecht was onderhouden, kon het koppel 
niet deren. Integendeel, ze waren enthousi-
ast over het idee dat ze nu ook voor zichzelf 
eens carte blanche zouden krijgen. 

Met de eigenaren bespraken de twee 
hoe ze het huis konden updaten. Dax Roll: 
‘In essentie brachten we openheid in het 
appartement. Deuren die doorkijkjes en dus 
onderling contact blokkeerden, hebben we 
weggehaald. Het huis heeft nu twee zones: 
een actief gedeelte aan de voorkant, dat 
zicht biedt op straat, en een slaapgedeelte 
aan de rustige achterzijde. Het is een com-
pact appartement, maar prima geschikt 
voor twee personen. We kunnen hier wer-
ken en ontspannen, maar ook goed feestjes 
geven. Dit past precies bij ons leven. Het 
staat op de juiste plek, bevat de juiste  
functies en het heeft de juiste energie.’

Fris wit
Een nieuwe keuken en een praktisch inge-
richte badkamer werden de volgende stap-
pen. Voor de woonruimte en het slaapge-
deelte koos het duo fris wit als basiskleur, 
een tint die historische details als het bal-
kenplafond en de roedeverdeelde ramen 
moderner maakt. Voor de passage naar het 
slaapgedeelte – in gebruik als inloopkast – 
werd een donkere kleur gebruikt, passend 
bij een ruimte die als overgang tussen dag 
en nacht fungeert. »

5,
5 

M

18,5 M

104 SEPTEMBER 2015   EH&II N T E R I E U R / N O . 3



Het totale kleurenpalet, helder wit en 
naturel in combinatie met warme tinten 
als oker, oranje, koper en goud, werkt per-
fect in het appartement dat compact is 
qua formaat, maar toch ruimtelijk oogt. 
Vintage meubels, custommade ontwer-
pen en verzamelobjecten geven het huis 
een geheel eigen sfeer. Joyce Urbanus: 
‘Als we een project starten, dan zien we 
niet alleen de ruimte, maar ook de men-
sen die het gaan gebruiken. De uiteinde-
lijke sfeer wordt voor ons echt tastbaar en 
voelbaar. We horen bij wijze van spreken 
de geluiden in de ruimte, het geroeze-
moes en de muziek.’

Liefde en aandacht
In de loop van het ontwerpproces raakt 
niet alleen de grote tafel in de studio, 
maar ook de wandkast daar bedekt met 
materialen, objecten, stalen en foto’s.  
Joyce Urbanus: ‘Onze basis ligt bij interi-

eurontwerp, bij ruimte, licht en functio-
naliteit. Maar die zaken worden versterkt 
door onze passie voor objecten en details. 
Wij staan voor liefde en aandacht. Liefde 
en aandacht voor de ruimte, de sfeer én 
de details.’ 

Het koppel gaat geregeld op zoek naar 
bijzondere objecten, zowel mooi als lelijk. 
Joyce Urbanus: ‘Daarna is het wachten op 
een project waarbij we ze kunnen toepas-
sen. Want er komt altijd een moment dat 
alles op zijn plek valt. Dax beschikt over 
een mentale archiefkast met miljoenen 
vakjes. Alles wat hij ziet, bergt hij daarin 
op. Als we met een project bezig zijn, 
opent hij het juiste laatje. Dat triggert mij 
dan weer. Ontwerpen is voor ons een 
search within, een zoektocht naar wie we 
zijn en waar we voor staan. Dat is iets wat 
we altijd zullen blijven bewaken.’ 

www.nicemakers.com

DE BUREAUS IN DE  
STUDIO ZIJN EEN EIGEN 
ONTWERP. ERBOVEN 
HANGT EEN LAMP VAN 
SCIOLARI. DE BUREAU- 
STOELEN ZIJN VINTAGE 
VONDSTEN, TEGEN DE 
WAND STAAN HOUTEN 
STOELTJES VAN DE 
HUISZWALUW.

‘ Ontwerpen is een search within: 
een zoektocht naar wie wij zijn’

LINKS DE ONTWERPSTUDIO. 
DE TIEN METER LANGE, OP 
MAAT GEMAAKTE WAND-
KAST LOOPT DOOR TOT  
IN DE VERGADERRUIMTE.  
DE OBJECTEN EROP ZIJN  
EEN MIX VAN ANTIEK EN 
NIEUWE VOORWERPEN  
UIT ALLE WINDSTREKEN.  
DE EXOTISCHE VOGELPREN-
TEN ZIJN GEKOCHT IN DE  
IJ-HALLEN. RECHTS JOYCE 
URBANUS EN DAX ROLL. 
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