
LEEN
Het is zo ver: we hebben de touwtjes voor één keer 
uit handen gegeven aan een gasthoofdredacteur. 
Waarom? Om eens lekker buiten de lijntjes te 
kleuren én om samen te kunnen werken met 
een idool. Onze gast mocht deze editie helemaal 
naar zijn hand zetten, dus natuurlijk kwam niet 
eender wie in aanmerking.

Het moest iemand zijn die door onze lezers op 
handen gedragen wordt en wiens visie bij ons 
blad past. De keuze was snel gemaakt: Remy 
Meijers. We volgen hem samen met jullie al jaren, 
nog van voor zijn populaire tv-verschijningen. En 
zijn stijl sluit naadloos aan bij Stijlvol Wonen. Dus 
wie konden we anders vragen?

Wij hebben met Remy een fantastische tijd 
gehad: we mochten hem een week lang volgen 
in al zijn bezigheden, kregen 3 nieuwe interieurs 
in primeur, leerden zijn favoriete plekjes kennen 
én keken door zijn designersogen naar onze 
eigen Stijlvol Wonen. Nu is het aan jullie om te 
genieten van deze speciale editie. Als extraatje 
heeft de Remy nog enkele verrassingen voor 

jullie in petto! Kijk snel op p. 65, 196 en 319.

REMY
Stijlvol Wonen was voor mij geen onbekende. 
De afgelopen jaren hebben ze verschillende van 
mijn projecten belicht op een manier die me erg 
aansprak. Door de keuzes van de redactie – ruime 
reportages met paginagrote foto’s – komen mijn 
ontwerpen goed tot hun recht, waardoor ik alvast 
een sterke affiniteit met het magazine voelde. 
Dus toen ze me vroegen om gasthoofdredacteur 
te worden, heb ik niet getwijfeld.

Ik wilde graag een keer meedenken over de 
invulling van een magazine. Daar kijk ik nu 
tevreden op terug. Met plezier laat ik de stad zien 
waar ik woon en werk (p. 92). Het was ook een 
uitdaging om samen met Marcel Wolterinck over 
het vak te praten en onze visie daarop te delen 
(p. 260). Maar het mooiste is dat ik jullie een kijkje 
achter de schermen kan bieden (p. 12), want 
hoewel het eindresultaat van een ontwerp vaak 
voor zich spreekt, is de weg ernaartoe minstens 
even belangrijk. Ik hoop dan ook vooral dat ik 
mijn enthousiasme voor het vak op jullie kan 
overdragen in deze Stijlvol Wonen.
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   SCHETSEN INTERIEUR

“Het begon allemaal met interieurarchitectuur en dat is nog steeds de drijfveer 

achter alles wat ik doe. Vaak vloeien collecties voort uit een interieurontwerp. 

Zo is het fijn om niet alleen de slaapkamer te ontwerpen, maar ook het bed en 

zelfs het bedlinnen. Nu ben ik aan het schetsen voor een nieuwe villa. Ik vertrek 

van de bestaande grondplannen en breng met de hand veranderingen aan. Ver-

volgens vertaal ik die schetsen naar de computer. De klant krijgt uiteindelijk een 

heel compleet beeld van zijn ontwerp: de plattegronden met en zonder kleur, 

een 3D-weergave, een overzicht van de materialen, meubels en verlichting … 

Ook de aannemer en meubelmaker krijgen gedetailleerde tekeningen met alle 

afmetingen en afwerkingen zodat er geen discussies ontstaan.”

DE WEEK VAN REMY MEIJERS
De ‘man van de grijstinten’ bewees heel Nederland dat kleurloos niet per se gelijk 
staat aan saai en dat luxe juist te vinden is in soberheid. Remy Meijers’ visie kan op 
steeds meer aanhangers rekenen, waardoor de interieurarchitect op korte tijd werd 
gekatapulteerd tot tv-ster, huisontwerper van verschillende merken en interieurgoeroe 
pur sang. We volgen hem een week in al zijn bezigheden.

Tekst: Leen Verstraelen - Fotografie: Sarah Van Hove

remy 
meijers

                 SAMENSTELLEN 

NIEUWE VERFCOLLECTIE

“Met Hans Luiken van Dofine 

had ik op een beurs zo’n gezel-

lige babbel dat we ook zakelijk 

gingen samenwerken. Het merk 

is gespecialiseerd in muur- en 

vloerafwerkingen en wilde graag 

een Remy Meijers-collectie uit-

brengen. Omdat Hans niet ge-

looft in de klassieke kleurenleer 

ontwikkelde hij het programma 

Colourpix: je selecteert foto’s die 

je mooi vindt en een computer-

programma vergroot ze zodat er 

enkel nog kleurvlakjes overblij-

ven. Deze vormen je kleur-DNA. 

Dit deden we met foto’s van ty-

pische Remy Meijers-interieurs 

om tot een verfcollectie met 

mijn kleuren te komen. Aanvul-

lend ontwierpen we verschil-

lende wandafwerkingen in mijn 

kleurenpalet met cement, klei 

en minieme glasparels. We ont-

wikkelen nu een box met acht 

afwerkingen, die verkrijgbaar zal 

zijn in een

∞ geboren in Rotterdam op 27/02/1974

∞ begon zijn eigen ontwerpstudio in 2004

∞ ontwerpt interieurs voor woningen, bedrijven,  

 winkels, hotels, expositieruimtes, …

∞ tekent collecties voor o.a. Nilson Beds, 

 Gelderland, Bod’Or, Senso Vloeren, 

 Fem Home, Borek, Keylight, Dofine, Odesi …

∞ bracht het boek Shades of Grey uit in 2011

∞ is regelmatig te zien in tv-programma’s zoals 

 RTL Woonmagazine

WIE IS REMY MEIJERS?

Mijn kinderkamer 
was ook al grijs. 

En ja: dat had ik 
zelf zo gekozen
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Ik heb een enorme 
affiniteit met haute cuisine. 
Graag zou ik een keer 
een Michelin-restaurant 
inrichten

  BEOORDELING PROTOTYPES MEUBELCOLLECTIE

“Dit is een droom die uitkomt: onlangs ben ik een samenwerking gestart met 

het mooie meubelmerk Gelderland. We beginnen met een zitbank, eettafel en 

-stoelen en een salontafel. Maar gaandeweg komen er ook nieuwe meubels bij. 

Vandaag zie ik voor de eerste keer mijn zitbank! Ik hou van strakke, horizontale 

lijnen en wil de zitting daarom graag nog iets dieper hebben. Voor het com-

fort moet de rug zo’n twee centimeter hoger. De vakkennis van deze mensen 

is enorm, dus ik vertrouw hen volledig. Ook voor de afwerking van mijn stoel 

hebben ze nieuwe ideeën zodat mijn ontwerp toch binnen een bepaald kosten-

plaatje gerealiseerd kan worden. Het gaat nu echt nog om millimeters.”

  BEOORDELING 

PROTOTYPES 

VERLICHTINGSCOLLECTIE

“Met Edwin Overduin van Keylight 

werk ik aan een nieuwe verlich-

tingscollectie, vandaag verwacht 

hij de prototypes van een nieuwe 

plafondspot en een hanglamp. 

De technische kant van het ont-

werp vertrouw ik aan hem toe, als 

expert weet hij als de beste wat 

de mooiste licht- en kleurweer-

gave geeft. Mijn expertise werd 

ingeroepen voor de behuizing. Ik 

tekende onder andere een plafon-

dinbouwspot waarvan het mid-

delste deel naar buiten uitstulpt. 

Hierdoor ontstaat een fijne scha-

duwrand die de spot net wat ele-

ganter maakt. De plafondspots en 

hanglamp worden geproduceerd 

in verschillende grijstinten. Later 

komen er nog wand-, vloer- en 

buitenlampen om de collectie 

compleet te maken.”

  ONTWERP VAN DE REMY MEIJERS-SLOEP

“Klanten waarvoor ik een woning ontwierp stelden me voor bij Seafury, 

een bekende Nederlandse sloepenbouwer. Eigenaar Dennis Kagchel-

land zoekt steeds nieuwe invalshoeken en wilde graag sparren met een 

ontwerper. Hij met zijn technische kennis en ik met mijn interieurach-

tergrond kwamen tot heel aparte ideeën. Of ze allemaal haalbaar zijn, 

moeten we nog verder uittesten, maar het staat wel vast dat we dit jaar 

de Remy Meijers-sloep af hebben. We vertrokken van een mooi basis-

model en ik maakte aanpassingen aan de kleur, de afwerking van de 

zitkussens, de look van de vloerplanken … Ook de motorkist wil ik nog 

een exclusief tintje geven met natuursteen of een speciale kunststof. En 

alle chroomwerk van de sloep zie ik liever iets donkerder, dus dat laten 

we ioniseren door middel van een chemisch proces.“
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∞  “Sinds mijn jeugd ben ik een fanatiek golfsurfer. 

 Hiervoor ga ik vaak op reis”

∞  “Om gezond en fit te blijven werk ik me een paar keer  

 per week in het zweet met personal trainer Eddy”

∞  “Mijn guilty pleasure? Op de bank in een joggingbroek 

 een Amerikaanse blockbuster kijken”

∞  “Ik heb een schoenentik en bezit zelfs meer schoenen 

 dan mijn vriendin”

∞  “Op de terugweg van een afspraak luister ik graag 

 naar loeiharde muziek van The Prodigy”

∞  “Op 5 september trouw ik na 15 jaar met mijn 

 grote liefde Tineke”

∞  “Stiekem ben ik een cultuurbarbaar: museumbezoekjes, 

 tentoonstellingen en beurzen bezoek ik haast nooit”

WIST JE DAT

  BEKIJKEN STALEN BEDLINNEN

“Toen Femke Derks van Fem Home me vroeg om een textielcollectie te ontwer-

pen, was ik meteen enthousiast. Voor een ontwerper die graag in totaalplaatjes 

denkt is het prachtig om zo ver als dit te kunnen gaan. We gingen voor een collectie 

bedlinnen, kussens, plaids en vloerkleden – uiteraard in mijn typische kleurenpalet 

van grijstinten. Samen kozen we voor luxe materialen zoals wolvilt en satijnkatoen. 

Vandaag toont ze me de eerste stalen. Voor de kussensloop twijfel ik nog over de 

verhouding van de lijnen en de glimmende strook satijnkatoen op de plaid zou iets 

strakker gestikt moeten worden. Gelukkig denkt Femke er net zo over en zijn mijn 

ideeën haalbaar. Trouwens, speciaal voor de lezers van Stijlvol Wonen hebben we 

een leuke verrassing: zij krijgen de bedsprei met een fikse korting op p. 196!”

  BEOORDELING GIETVLOER

“Voor Senso Gietvloeren mocht ik een heel nieuw concept uitwerken: terwijl 

gietvloeren meestal effen zijn, kon ik een print bedenken. Ik wilde graag het 

idee van couturekleding naar een vloer vertalen, dus gingen we van start met 

een textielprint. De weeftechniek hebben we met behulp van twee grafisch ont-

werpers digitaal nagebouwd met pixels in verschillende kleurnuances. Zo krijg 

je – met een beetje fantasie – het idee dat je over stof loopt. Het mocht ook niet 

te letterlijk worden, want dan koop je natuurlijk beter een tapijt, maar de warmte 

en uitstraling van couture zitten wel in de vloer. David Bols heeft deze week de 

eerste stalen aangekregen en ze zijn nu bijna zoals ik het echt zou willen. Met 

een paar minieme aanpassingen is het ontwerp binnenkort klaar. Zo wil ik graag 

een variant met een iets andere grijstint, en om de structuur van textiel nog beter 

te benaderen moet het weefpatroon iets rechter gepositioneerd worden.”

   AANNEMERSVERGADERING

“Al jaren werk ik met dezelfde mensen. Aannemer Thomas van Nielen en meubel-

maker Huib Bom zijn er zowat sinds het begin bij en we hebben slechts een half 

woord nodig om elkaar te begrijpen. Deze jongens denken mee na, zorgen ervoor 

dat alles vlot en aangenaam verloopt. Tijdens het ontwerpproces van een interieur 

hebben we verschillende vergaderingen om de details met elkaar door te spreken.”
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Bij het interieur- en tuinontwerp van deze villa speelde de geometrische 
architectuur een belangrijke rol. Strategisch geplaatste zichtlijnen, 
aangevuld met de juiste materialen zorgen een duidelijk én leefbaar huis.

Tekst: Paul Geerts - Fotografie: René Gonkel

ZICHTLIJNEN
VERRASSEND

SPEL VAN

De eetkamer gezien vanaf de vide. 
Stoeltjes Arugam, schaal Tonel en 
tafel Nosara zijn ontworpen door 
Remy en maken deel uit van de 
Remy Meijers Collectie.

remy 
meijers
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Het hele interieur 
lijkt opgebouwd rondom 
de eettafel

Blik vanuit de eetkamer op 
de op maat gemaakte keuken. 
De apparatuur is van Miele, 
de kraan van Quooker. 
Krukje Tamarindo is een 
ontwerp van Remy.
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MAAT EN MATERIAAL BEPALEN
Dezelfde sofa kan in een bescheiden appartement ruimtevullend zijn, 

terwijl hij in een flinke living wegvalt in de ruimte. Bij de keuze van het 

meubilair moet je dus rekening houden met het vertrek waarin het wordt 

geplaatst: beide moeten met elkaar in verhouding zijn. Hetzelfde geldt 

voor de uitstraling. “Ik benader de inrichting als een extra laag die je over 

de architectuur en interieurarchitectuur heen legt”, zegt Remy. “Alle drie 

zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat betekent bijvoorbeeld 

dat je met stoffering of meubilering materialen kunt toevoegen die je nog 

mist. Er moet kortom genoeg gebeuren in een woning om geprikkeld 

te raken.” Dat kan door te spelen met ingetogen kleuren, materialen of 

structuren. Maar spreekt de architectonische basis voor zich? Dan is het 

juist verstandiger om meer ingetogen te werk te gaan.

Het dienblad op het keukeneiland 
is ontworpen door Remy.

Het keukeneiland met 
terrazzo werkblad en 
kookplaat van Miele.
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Hoewel de straatzijde een geslo-

ten karakter heeft, is de beneden-

verdieping verrassend open. In de 

achtergevel domineert glas, waardoor de verschillende ruimtes aan-

genaam licht zijn. “Het plan van architectenbureau Zeinstra Veerbeek 

Architecten lag al klaar toen ik bij het project betrokken werd”, blikt 

Remy Meijers terug. “Daarin was zelfs al rekening gehouden met het 

interieur. De ruimte voelde prettig aan, waardoor ik alleen nog maar 

de puntjes op de i moest zetten om de wensen van de bewoners te 

vertalen in het interieur.”

LICHT EN DONKER EIKEN

Daarbij ging het onder meer om het ontwerpen van keuken en badka-

mers, het maken van een lichtplan en de keuze van de juiste materia-

len. Zo wilden de opdrachtgevers, die er met hun drie kinderen wonen, 

een stenen vloer. “Om warmte in het interieur te krijgen, moest ik daar 

op inspelen. Daarom heb ik hout toegevoegd, ook omdat het mat is en 

nauwelijks reflecteert. Dat is prettig als in een ruimte veel licht binnen-

valt.” Blikvangers op de benedenverdieping zijn het kookeiland en de 

donkere eiken wand met dubbelzijdige haard. Vanwege het contrast is 

de trap naar de vide uitgevoerd in licht eiken.

CONTRAST VOOR DUIDELIJKHEID

Door met contrasterende materialen te werken wordt de functie van 

de architectonische elementen volgens Remy extra benadrukt. In de 

badkamer is daarom gekozen voor natuursteen met een rijke tekening. 

“Daarmee breng ik spanning in het interieur. Dat die elementen uitein-

delijk toch een eenheid vormen komt doordat de kleurtonen bij elkaar 

passen en omdat ze in verschillende vertrekken zijn toegepast.”

INTERIEUR ZONDER DAK

Bijzonder is dat het hele interieur lijkt opgebouwd rondom de eettafel. 

Vandaaruit hebben de bewoners zicht op de keuken, de entree, de zit-

hoek én het buitenterras. De trappenhal en vide zorgen voor contact 

met de bovenverdieping waar de kinderen hun slaap- en speelruimte 

hebben. Om het open karakter te accentueren is op de eerste verdieping 

bovenaan de trap gekozen voor een glazen afscheiding. Interieur, archi-

tectuur en exterieur vormen zo een aaneenschakeling van strategisch 

geplaatste zichtlijnen. Dat geldt ook voor de tuin, die eveneens door 

Remy ontworpen is. “Ik benader de buitenruimte als interieur zonder 

dak. Net als het interieur van de villa, heb ik de tuin verdeeld in zones die 

ieder een eigen functie hebben. Daar groepeer ik het groen omheen.”

Twee massieve 
blokken bepalen het 
uitzicht van de villa.

Blikvangers zijn het 
kookeiland en de wand 

met dubbelzijdige haard

De living aan de voorkant van de villa grenst aan 
de keuken. In de scheidingswand van donker 
eiken bevinden zich naast de haard televisie en 
kastruimte. Bijzettafeltjes Rhonda, hier geplaatst op 
een koeienhuid, komen uit de collectie van Woood.
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De eikenhouten wand op de 
eerste verdieping is op maat 
gemaakt. De deuren bieden 
toegang tot de badkamer en 
technische ruimte. 

Om warmte in het 
interieur te krijgen, heb 
ik hout toegevoegd

De badkamer op de eerste 
verdieping met wasbakken 

van Laufen. De kranen zijn van 
Hansa. Het wastafelmeubel 

is op maat gemaakt. De 
verlichting is van Flos.
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THEATRALE VERLICHTING
Een goed lichtplan is volgens Remy volledig 

afgestemd op de woning. Zo vroeg deze strak 

vormgegeven villa om sobere verlichting. “Overdag is 

hier volop daglicht, daarmee hoefde ik geen rekening 

te houden. ’s Avonds is de sfeer helemaal anders. Het 

is dan belangrijk is dat iedere plek op de juiste manier 

wordt verlicht.” Vanzelfsprekend heeft hij ervoor 

gezorgd dat de eetkamertafel, de zithoek en de 

verschillende werkplekken goed zijn uitgelicht, onder 

meer met een opvallende hanglamp en ingebouwde 

plafondspots. “Functionele verlichting is belangrijk, 

maar een interieur vraagt ook om iets extra’s. Door 

op diverse plekken uplighters te plaatsen, kun je 

bijvoorbeeld de hoogte van de ruimte benadrukken.”

Alle kleurtonen hebben 
met elkaar te maken

De ouderslaapkamer biedt toegang 
tot de badkamer op de begane grond. 
Krukjes Duka zijn ontworpen door 
Remy. De Tray Table komt uit de 
collectie van Hay.
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WAAROM EEN INTERIEURARCHITECT?
“Een interieurarchitect is meer dan een stylist”, vertelt Remy, die 

vaak te maken krijgt met misverstanden over zijn beroep. Het gaat 

meer om het creëren van een totaalvisie: “Soms zit ik zelfs op de 

stoel van de architect. Interieurarchitectuur houdt niet op bij het 

tekenen van een plattegrond, maar vraagt ook om driedimensionaal 

inzicht. Horizontale lijnen, maar ook verticale lijnen vergroten 

de ruimtelijkheid. Ik kan niet tegen hokjes, daarom probeer ik 

verschillende ruimtes zoveel mogelijk met elkaar te verbinden.”

Ik benader het 
tuinontwerp als een 
interieur zonder dak

De karakteristieke villa is uitgevoerd in gele baksteen, evenals de andere woonhuizen in de aangrenzende 
villawijk. De tuin werd ook door Remy ontworpen en sluit aan bij het interieur.
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De enorme haardpartij, de negen meter lange keuken, alles in dit 
penthouse is groot. Juist deze gewaagde ingrepen maken het interieur 

leefbaar. De kunstcollectie zorgt voor een persoonlijke touch.
Tekst: Paul Geerts - Fotografie: René Gonkel

GEBAREN
GROTE
PENTHOUSE MET

De eetkamertafel is op maat gemaakt door 
Bom Interieurs. Ook de achterwand van wit 
ingewassen wengé is maatwerk. Lamp Octo 
4240 is van Secto Design. Eetkamerstoelen 
Arugam en tapijt Tan Tan zijn afkomstig uit 
de Remy Meijers Collectie.
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Het keukeneiland is op 
maat gemaakt. Het dertig 

centimeter dikke werkblad van 
kwartscomposiet is van Diresco, 

de kraan van Dornbracht.

PRAKTISCHE KEUKEN
Bevoorraden, opbergen, spoelen, afval verwerken, voorbereiden en koken: 

in een keuken komen allerlei verschillende functies samen. Vaak zijn die niet 

of slecht op elkaar afgestemd, met als gevolg dat de gebruiker nutteloze 

extra meters moet maken. Zo is door bewegingstherapeuten ooit berekend 

dat de keukengebruiker dagelijks zo’n 264 meter aflegt in de keuken. In 

twintig jaar tijd komt dat neer op een kleine tweeduizend kilometer. Het 

spreekt volgens Remy dan ook voor zich dat alle functies zoveel mogelijk 

binnen handbereik moeten zijn. “Bedenk daarom vooraf goed hoe de keuken 

gebruikt gaat worden. Stem daar de plaats van apparatuur en opbergruimte 

op af. Zorg er wel voor dat dit nooit ten koste gaat van de esthetiek.”

128 Stijlvol Wonen  129



De interieurarchitect zag direct 
mogelijkheden, waarbij hij zich liet 
leiden door het riante oppervlak

De zithoek, gezien vanuit de eetkamer. Door 
de grote gebaren doet de ruimte intiem aan. De 

haard, geplaatst in de op maat gemaakte wand, is 
van Het Openhaarden Huys. De spots tegen het 

plafond zijn van Modular. Bank Venice staat op 
tapijt Tan Tan, beide ontworpen door Remy.
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De kunstwerken van de bewoners zijn bijna nonchalant in de ruimte geplaatst. Op de op maat gemaakte sidetable 
ligt het boek Shades Of Grey, met daarin een aantal projecten van Remy.

KUNST IN HUIS
Veel verzamelaars kunnen niet aan de verleiding weerstaan om zoveel mogelijk 

kunstwerken in hun woning te tonen. Toch is het volgens het Remy net beter om niet 

door te slaan en een selectie te maken. Daardoor komen de werken beter tot hun recht. 

In zijn interieurontwerpen houdt hij daar rekening mee. “Ik creëer speciale plekken 

waar schilderijen of beelden een eigen ruimte hebben.” In het penthouse bevindt zich 

achter de bank bijvoorbeeld een plateau waarop kunstwerken een plekje kunnen krijgen. 

Logischerwijs wordt ook het lichtplan erop aangepast. “Dat kan op verschillende manieren. 

Een lichtrail doet enigszins museaal aan, maar je kunt ook kiezen voor eenvoudige spots.”

Salontafel Tamri uit de Remy Meijers 
Collectie. Het natuurstenen plateau van 
Van Leeuwen Natuursteen contrasteert 
met de houten achterwand. Het interieur is 
gemaakt door In Toom Bouw en Interieur.
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maar de bewoners wilden het 

interieur graag naar hun hand 

zetten. Daarvoor benaderden 

ze Remy Meijers, omdat ze 

geraakt worden door zijn ingetogen stijl. De interieurarchitect zag di-

rect mogelijkheden, waarbij hij zich vooral liet leiden door het riante 

oppervlak van maar liefst 240 vierkante meter. “De verhoudingen klop-

ten niet, de ruimtes waren nogal gefragmenteerd. De keuken was bij-

voorbeeld te klein en weggestopt in een hoekje.” Hij koos er daarom 

voor om met een aantal gedurfde, architectonische ingrepen het po-

tentieel van de verschillende gebruiksruimtes bloot te leggen.

GEWAAGDE INGREPEN

In het vierkante woongedeelte springen de negen meter lange keu-

ken en de forse haardpartij in het oog, evenals het keukeneiland met 

geïntegreerde eetkamertafel. In alle opzichten is hier groot gedacht. 

Zo is het tapijt onder de zithoek net zo breed als de haardpartij. Het 

zijn keuzes die evenwicht in de ruimte brengen en die de leefbaar-

heid vergroten. “In zo’n groot interieur moet je niet te bescheiden zijn, 

maar juist gewaagde ingrepen durven toe te passen.” De lange gang 

die het penthouse als een ultieme zichtlijn doorklieft is de spil. Om het 

effect ervan nog eens extra te benadrukken is de deur naar de werk-

ruimte verwijderd, waardoor de volledige lengte van het appartement 

zichtbaar is. Ook in de woonkamer loopt de gang optisch door, al is 

dat volgens Remy nauwelijks voelbaar, omdat de functies er omheen 

gegroepeerd zijn. Aan de achterzijde is de zithoek, aan de voorzijde de 

eetkamer met keuken.

LEVENDIG INTERIEUR

Verderop in de gang bevindt zich een tien meter lang houten volume, 

waarachter sanitaire ruimtes en kasten geplaatst zijn. In de ouderslaap-

kamer staat het bed tegen een houten wand die aan weerszijden toe-

gang biedt tot de ruime garderobekamer. “De gietvloer, wit ingewassen 

wengé en natuursteen: de combinatie van materialen zorgt voor span-

ning in het interieur.” Daaraan dragen ook de kunstobjecten bij die in het 

interieur verwerkt zijn. “De bewoners hebben veel gereisd. De kunstwer-

ken, die overal vandaan komen, dragen bij aan het persoonlijke karakter. 

Toch heb ik in geen ander project mijn ideeën zo ver kunnen doorvoe-

ren. Hier is het effect van architectonische ingrepen duidelijk zichtbaar. 

Ze zorgen ervoor dat de ruimtes een weldadige rust uitstralen.”

Eigenlijk was de indeling 
van het penthouse niet 
eens zo slecht 

De kunstwerken dragen bij aan 
het persoonlijke karakter

De gang die als een as door de 
woning loopt, is bijna dertig meter 
lang. De plafondlampen van Delta 

Light benadrukken de lengte. Achter 
de wand rechts bevindt zich de 

garderobe. De gietvloer is van Senso.

EXTRA REMY MEIJERS
Wil jij onze top 5 Remy Meijers-

ontwerpen aller tijden ontdekken? 

Schrijf je dan nu in op de Stijlvol 

Wonen-newsletter. Bij de volgende 

nieuwsbrief krijg je toegang tot 

onze shortlist.

Inschrijven: stijlvol-wonen.com of 

facebook.com/StijlvolWonen
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De werkkamer met stoel 
Arugam en tafel Nosara uit 
de Remy Meijers Collectie. 
Vloerlamp Gilda is een 
ontwerp van Enrico Franzolini.

Bank Groundpiece in de 
werkkamer is een ontwerp van 
Antonio Citterio voor Flexform.
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De combinatie van 
materialen zorgt voor 
een levendig interieur

De slaapkamer met de op maat gemaakte 
achterwand. Bed en poef zijn van Pullman.
De deur naar de gang links is ontworpen 
door Remy voor Bod’or. Het buffelleren 
taptijt is van Alphenberg.

Achter de achterwand bevindt zich 
de garderobekamer, eveneens 

uitgevoerd in wit ingewassen wengé. 
De bedlampjes zijn van Delta Light. 

Nachtkastje Onda is een ontwerp van 
Paolo Piva voor Poliform.

Stijlvol Wonen  139138



De badkamer met een op maat gemaakt 
meubel van wengé en natuursteen 
(Emperador). De scheerspiegel is van Geesa, 
de lampjes tegen de spiegel van Flos.

In een groot 
interieur moet je niet 
te bescheiden zijn
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Het penthouse bevindt zich op de derde verdieping van een grachtenpand.

TERUG NAAR DE ESSENTIE
Bij het ontwerpen van een interieur ga je niet over één nacht 

ijs. Ook Remy niet: “De verleiding ligt op de loer om allerlei 

elementen toe te voegen, maar vaak is het beter om dat niet 

te doen. Als ik een project even op me in laat werken, kom ik 

altijd weer uit bij de essentie. Vandaaruit bouw ik het interieur 

op. Daarin zijn naast afwisseling ook elementen nodig die 

verrassing oproepen, maar in het uiteindelijke resultaat is de 

essentie altijd voelbaar.”

Achter de gevel schuilt 
een penthouse van 
maar liefst 240 m2

142



Statige woonhuizen die veranderen in kantoren: eind vorige eeuw was 
het eerder regel dan uitzondering. Nu bewandelde Remy Meijers echter 
de omgekeerde weg. In een lommerrijke villawijk transformeerde hij 

een kantoorpand tot een sfeervol woonhuis met vijf etages.
Tekst: Paul Geerts - Fotografie: René Gonkel

ROYALE 
ALLURE

STADSVILLA  MET

remy 
meijers

De woonkeuken grenst aan de tuin. Tafel 
Nosara en eetkamerstoelen Arugam zijn 
ontworpen door Remy. Lamp Skygarden is 
een ontwerp van Marcel Wanders voor Flos.
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Grauwe systeemplafonds 
en koude interieurs herinnerden 
aan de kantoorfunctie

Eenvoud staat voorop in de 
keuken: de deuren zijn van 
wit gespoten mdf, het blad 

en de zijwangen zijn van 
microcement. De vloer is van 

wit ingewassen eikenhout.
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Het vergde een 
flinke verbouwing 

om het gebouw weer 
leefbaar te maken

grauwe systeemplafonds en koude in-

terieurs herinnerden aan de kantoor-

functie die het charmante gebouw 

jarenlang had. Aan interieurarchitect Remy Meijers de taak om van de 

royale villa opnieuw een aangename woning te maken. Want de wens 

van zijn opdrachtgevers was helder. Ze wilden een prettige, warme 

plek waar ze zich thuis konden voelen. Een plek met allure bovendien, 

die moest aansluiten bij de grandeur van de ruim honderd jaar oude, 

met water en groen omgeven villawijk. “Er zaten nog wel authentieke 

elementen in”, herinnert Remy zich. “Prachtige gevels met glas-in-lood 

bijvoorbeeld, maar ook restjes van een ornamentenplafond. Waar mo-

gelijk zijn die hersteld, maar ik ben er niet op gaan voortborduren. In 

mijn ingetogen interieurs komen ze vanzelf tot hun recht.”

VERRASSEND AUTHENTIEK

Als basis voor zijn ontwerp nam hij het originele trappenhuis, dat de 

stadswoning als een verticale as doorsnijdt. Vervolgens kende hij aan 

de verschillende etages, van souterrain tot bovenverdieping, ieder een 

eigen functie toe. De heldere indeling die daardoor ontstaan is, doet 

volgens Remy vermoeden dat het altijd al zo geweest is. Dat geldt 

vooral voor de kamers en suite, die verrassend authentiek aandoen. Op 

de begane grond biedt de extra ruimte plaats aan de tv-kamer, op de 

eerste verdieping aan de bibliotheek en op de tweede verdieping aan 

de inloopgarderobe. “Zonder deze tussenkamers zou het niet kloppen, 

dan zou je lege plekken krijgen in zo’n huis.”

RUIMTELIJK INZICHT

Niet alleen door de raampartijen aan de voor- en achterzijde, maar ook 

door de witte wanden, reikt het daglicht tot in het hart van de woning. 

In totaal bevinden zich zes haardpartijen in de villa, die extra bijdragen 

aan de behaaglijke atmosfeer. “Woonhuizen die jarenlang dienst heb-

ben gedaan als kantoorruimte, daarmee is nogal respectloos omge-

gaan”, is de ervaring van Remy. “Het vergt een behoorlijke investering 

om een dergelijk gebouw weer leefbaar te maken. Voor mij is dat ge-

makkelijk: laat me een kwartier in zo’n pand rondlopen en dan zie ik al 

snel waar het naartoe moet. Ruimtelijk inzicht, dat is mijn kracht. Maar 

je hebt natuurlijk ook een opdrachtgever nodig die dat graag wil. Dat 

was hier gelukkig het geval.”

De stadsvilla oogde 
vooral fantasieloos:
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De wens van 
de bewoners was helder: 
een prettige, warme plek 

die allure uitstraalt

De en suite kamer op de begane grond 
die overloopt in de woonkeuken, doet 
dienst als televisiekamer. De bank is van 
Keijser&Co. Het wollen tapijt Safi en 
krukjes Duka, wit en antraciet gebeitst, 
zijn ontworpen door Remy.
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De basis van het ontwerp 
was het originele trappenhuis

De werkkamer aan de straatzijde. De 
Aluminium Chair uit de collectie van Vitra is 
een ontwerp van Eames. Rechts in de hoek 
staat kast Treehouse van Remy. Ook schaal 
Tonel op het bureau is door hem ontworpen.
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ZOMER- EN WINTERKAMER
De bewoners van de stadsvilla brengen in de 

koude maanden veel tijd door in de ruime living 

op de eerste etage. Deze biedt uitzicht op de 

parkachtige omgeving. In voorjaar en zomer 

verplaatsen ze zich naar de woonkeuken op de 

begane grond die rechtstreeks toegang biedt 

tot de tuin. Ze vinden het dan prettig om direct 

naar buiten te kunnen lopen. “Het is pure rijkdom 

om een zomer- en winterkamer te hebben”, 

vindt Remy. Daarvoor hoef je volgens hem niet 

eens een groot huis te hebben. Door de zithoek 

en eetkamertafel regelmatig een andere plek 

te geven, kun je zelf gemakkelijk een interieur 

maken dat aansluit bij de seizoenen.

De woonkamer op de eerste verdieping 
biedt uitzicht op de parkachtige 
omngeving. Vloerlamp Pipa is een 
ontwerp van Remy evenals bank Venice, 
fauteuil Santa Monica en tapijt Tan Tan. 
Ze maken samen met schaal Tonel en 
Salontafel Weligama deel uit van de 
Remy Meijers Collectie. De plafondlamp 
is ontworpen door Brand Van Egmond. 
De lampen Balloons, links naast de 
haard, zijn ontworpen door Lucie 
Koldova en Dan Yeffet voor Brokis.
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Tegen de wand 
staat een antieke 
ploeg uit Ibiza.

EIGEN
KREEG EEN 

ELKE ETAGE

F U N C T I E
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RUIMTES AFBAKENEN
Vaak kiezen we voor een vloerkleed omdat het er mooi uitziet en warmte 

brengt. Toch moet een vloerkleed volgens Remy niet uitsluitend decoratief zijn, 

het kan ook bepaalde ruimtes of functies afbakenen: in een leefruimte zorgt een 

tapijt er bijvoorbeeld voor dat de zithoek een eigen plek heeft. En dat is vooral 

prettig in grote kamers. “Als de vloer in zo’n groot vertrek overal hetzelfde is, 

staan sofa’s en salontafel verloren in de ruimte.” Een vergelijkbare ingreep heeft 

hij toegepast in de badkamer. Daar zijn bad en douchecabine geplaatst op een 

eiland van kiezels, waardoor ze automatisch de aandacht naar zich toe trekken.

De badkamer op de tweede verdieping met een 
vrijstaand bad van Mocoori. Kraan Tara komt uit 

de collectie van Dornbracht. De haard is van Tulp. 
Zowel het wastafelmeubel als de spiegels zijn 

op maat gemaakt. De douches van Hansgrohe 
zijn geplaatst in een glazen cabine, waardoor het 

open karakter van de ruimte benadrukt wordt. 
De kiezelmozaïek van Stone Line springt naast de 

vloertegels van Mosa direct in het oog.
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Krukjes van Lifestyle 
Home Collection op de 

tegelvloer van Mosa.

De heldere indeling voelt 
vanzelfsprekend aan

De badkamer grenst aan 
de garderobekamer, waarin 
zich een op maat gemaakte 

kast bevindt. Daarachter 
ligt de slaapkamer.
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De master bedroom op de tweede 
verdieping met bed en achterwand 
van Nilson Beds. Het bankje is door 
Remy ontworpen voor Nilson Beds. 
Nachtkastje Menton is een ontwerp 

van Marcel Wolterinck, eveneens 
voor Nilson Beds.

AUTHENTIEKE DETAILS
Authentieke details moet je volgens Remy altijd 

met respect behandelen. Hij is er dan ook absoluut 

voorstander van dat ze behouden blijven indien 

mogelijk. Toch moet een nieuw interieur er niet 

automatisch op afgestemd worden: “Oud en nieuw 

mogen best met elkaar contrasteren, bijvoorbeeld 

een gietvloer in een ruimte met ornamenten, of 

een strakke trappenhal gecombineerd met een 

authentiek balkenplafond. We leven in het nu. 

Dat mag je zien. Het is dus de uitdaging om met 

bouwkundige elementen een nieuw interieur te 

creëren dat voelt alsof het er altijd geweest is.”
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De monumentale voorgevel van het 
pand diende als inspiratie voor het 
interieur. Aan de tuin is de invloed 
van het nabijgelegen park af te lezen. 
De tuintafel en -stoelen zijn van 
Borek, de loungeset is van Bellagio.

OP MENSENMAAT
Een grote ruimte spreekt misschien tot de verbeelding, toch voelen we ons 

er meestal niet thuis. Dat was ook het geval bij deze stadsvilla, waar alle vijf 

verdiepingen een oppervlakte hebben van maar liefst honderdtwintig vierkante 

meter. In de ontwerpfase heeft Remy er daarom bewust voor gekozen om en 

suite kamers in te voegen. De verschillende ruimtes staan weliswaar met elkaar 

in verbinding, maar hebben ieder een bescheiden oppervlakte waardoor de 

bewoners zich er prettig voelen. Deze keuze is logisch, vindt Remy. “Door in te 

grijpen, krijgen de ruimtes de juiste, menselijke maat. Anders zijn het net balzalen.”

De bewoners wilden 
een prettige, warme 
plek waar ze zich 
thuis konden voelen
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UTRECHT
DOOR DE OGEN VAN REMY MEIJERS

Hij kent blindelings zijn weg door de straten, loopt op elke hoek 
vrienden of kennissen tegen het lijf en is als wijnliefhebber 
kind aan huis in tal van bars en restaurantjes. In Utrecht is 
Remy Meijers thuis. Trots – en met hernieuwde bewondering 

voor zijn stad – toont hij ons zijn favoriete adresjes.
Tekst: Britt Slegers - Fotografie: Sarah Van Hove

remy 
meijers

TOERISME
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CULTUURTIP 1: TIVOLIVREDENBURG

Pik je graag een concertje mee? Dan moet je bij 

TivoliVredenburg zijn, de ‘muzikale stad-in-een-stad’. 

Het gebouw telt vijf unieke zalen – elk ontworpen 

door een architect van wereldfaam –, meerdere 

horecavoorzieningen en biedt een podium aan alle 

muzikale werelden: van klassiek tot dance.

Vredenburgkade 11, tivolivredenburg.nl

 

CULTUURTIP 2: CENTRAAL MUSEUM

Het Centraal Museum van Utrecht bestaat sinds 

1838 en is daarmee het oudste stedelijke museum 

van Nederland. Het museum telt vijf hoofdcollecties: 

Stadsgeschiedenis, Oude Schilderkunst, Moderne 

Kunst, Toegepaste Kunst en Mode & Kostuums.

Agnietenstraat 1, centraalmuseum.nl

     EEN KLEDINGZAAK, MAAR DAN ANDERS

Achter een doorsnee gevel in de Zadelstraat, – 

een topadres voor shopaholics in de schaduw 

van de Dom – ligt Freling & Freling. Een trendy 

kledingzaak met een verrassend interieur, ont-

worpen door Remy. Je kijkt je ogen uit. Van de 

ruwe, zwartgeschilderde, stenen wanden, over 

de robuuste, witte hangelementen tot de mooi 

geïntegreerde zeventiende-eeuwse trap in het 

midden van de winkel: dit adresje is beslist een 

bezoekje waard. “Ik kom hier vaak gewoon bin-

nen voor de gezelligheid”, vertelt Remy. “Ik drink 

een kopje koffie, kijk rustig rond en geniet dan 

volop van de huiselijke ambiance die hier hangt.”

Freling & Freling, Zadelstraat 35,  

frelingenfreling.nl

     MEE MET DE GESCHIEDENIS

Of je nu met bouwplannen rondloopt, de keu-

ken wilt uitbreiden of gewoon op zoek bent naar 

een mooi interieuraccessoire: bij Strand ben je 

precies waar je moet zijn. Dit ontwerpbureau/

woonwinkel was ooit de eerste werkgever van 

Remy en bevindt zich langs de Oudegracht in 

één van de oudste panden van Nederland. “Het 

was het eerste stenen woonhuis van ons land”, 

vertelt eigenaar Jelle Hekstra niet zonder trots. 

“We trekken deze geschiedenislijn graag door 

en verkopen enkel items waarachter een ver-

haal of een bepaalde waarde schuilgaat.”

Strand West, Oudegracht 114, strandwest.nl

     ONGEDWONGEN GENIETEN

Voor een lekker glas wijn en een eerlijke, ‘na-

tuurlijke’ lunch stoppen we in het Gastmaal 

Café. Remy: “Mijn aanstaande vrouw Tineke 

en ik vinden het heerlijk om hier op zondag te 

aperitieven. Ik ken Simone en haar broer Erik – 

de eigenaars – al lang en het voelt steeds alsof 

we bij familie over de vloer komen. Erg fijn vind 

ik dat.” Via een doorgang naast de bar kom je in 

een uitgebreide wijnwinkel terecht, waar je als 

klant zelf een fles kunt kiezen om vervolgens in 

de zaak op te drinken. Een concept dat hele-

maal past bij de ongedwongen ambiance van 

deze industrieel getinte bar.

Gastmaal Café, Griftstraat 2, gastmaalcafe.nl

Meestal ben ik gehaast en met de fiets. 
Nu, al wandelend, bekijk ik de stad met 
heel andere ogen
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CULTUURTIP 3: RIETVELD SCHRÖDERHUIS

Een bezoek aan het Rietveld Schröderhuis is voor elke architectuurfan 

haast verplichte kost. De woning, ontworpen door Gerrit Rietveld, staat 

op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en was destijds een uitbundig 

experiment. Kenmerkend zijn de vloeiende overgangen tussen binnen 

en buiten, de primaire kleuren (naast wit, grijs en zwart) en een speelse, 

uitgekiende vlakverdeling.

Prins Hendriklaan 50, 

centraalmuseum.nl/bezoeken/locaties/rietveld-schroederhuis/

     KOSMOPOLITISCHE GEZELLIGHEID

Een interieurzaak in een loft? “Het is voor bui-

tenlandse bezoekers uit grote steden niet meer 

dan normaal”, vertelt Marjan Hansen van Bij den 

Dom. “Dit kosmopolitische karakter past boven-

dien perfect bij onze designcollectie: een boei-

ende mix van high-endmerken, goedkopere 

items en ons eigen label.” Al wandelend door 

de knusse showroom valt meteen de huiselijke 

sfeer op. Een krant ligt opengeslagen op een 

bureau en op een bank ligt een achteloos neer-

gelegde handtas. Remy: “Ik houd van deze per-

soonlijke uitstraling. Het lijkt alsof je gewoon bij 

vrienden op bezoek bent.” Voor een complete 

huisinrichting kan je hier ook terecht. “Tot en 

met het laatste koffiekopje”, aldus Marjan.

Bij den Dom, Domstraat 3, bijdendom.nl

     DESIGN MET EEN VERHAAL

“Ik weet een werkplaats waar wonderen wonen 

…” staat er boven de deur van interieurarchitec-

tenbureau Workshop of Wonders te lezen. En 

dat klopt ook. Elke vier maanden toveren Ger-

rit en Jennemieke hun volledige showroom 

om en creëren ze een nieuwe wereld – of een 

show zoals ze het zelf graag noemen – rond 

een bepaald thema. Nog tot 26 september zijn 

dat de Bouroullec-broers. “We willen onze pas-

sie voor design graag in een boeiend verhaal 

     EEN STUKJE GROEN

Picknicken, genieten van een concert of spor-

ten net als Remy? Het kan allemaal in het klei-

nere, maar sfeervolle Lepelenburgpark. Op 

zonnige dagen tref je er zonnekloppers, spe-

lende kinderen en sportievelingen. Het park 

beschikt over een bijzondere ligging, naast de 

Lievendaal villa – een rijksmonument en de 

enige villa in de stad – en het bekende Brunten-

hof – 15 vrijwoningen, gebouwd in 1621, met 

een gemeenschappelijke tuin.

Lepelenburgpark, Nieuwegracht-Oost

     VOOR MEER DAN ALLEEN MAAR WIJN

“Als een kind in een snoepwinkel voel ik me 

hier”, bekent Remy als hij ons binnenleidt in het 

charmante wijnwinkeltje Margaret Wines, waar 

de wanden schuilgaan achter plafondhoge sta-

pels wijnkisten en de toonbank uit lege kratjes 

bestaat. Meteen komt de eigenaar behulpzaam 

naar ons toe, maar als wijnkenner weet Remy 

precies wat hij zoekt. “Naast het uitstekende as-

sortiment, spreken de persoonlijke aanpak en 

het actieve karakter van deze zaak me erg aan”, 

vertelt hij even later terwijl 

hij enkele flessen afrekent. 

“Regelmatig organiseren ze 

proeverijen of andere acti-

viteiten, waardoor hier niet 

‘verkopen’ centraal staat, 

maar ‘genieten’.”

Margaret Wines, 

Oudkerkhof 10, 

margaretwines.nl

Utrecht is een echte fietsstad. 
Het is vaak oppassen geblazen als 
je ‘s ochtends de stoep opstapt

4

5

6

7

7

4

5 5

6

6

7

Rietveld Schröderhuis

96 Stijlvol Wonen  97



CULTUURTIP 4: DOMUNDER

Zou je het Domplein graag eens van een 

heel andere kant bekijken? Van de onderkant 

bijvoorbeeld? Dan is er DOMunder, een 

ondergrondse ontdekkingstocht waarbij je 

de verborgen geschiedenis van 2000 jaar 

Domplein, Utrecht en Nederland ontdekt. Een 

leuke zondagtip voor gezinnen met kinderen.

Domplein 4, domunder.nl

     NY MEETS PARIS

We sluiten de dag af met een etentje bij Florent, 

een gloednieuwe zaak op het Visschersplein. Het 

pand zit vol, maar in een wip heeft zaakvoerder 

Lambèrt van Dam – een vriend van Remy – voor 

ons een tafeltje vrijgemaakt. Het interieur is tren-

dy en straalt warmte uit. “NY met een vleugje Pa-

rijs, dat was de insteek”, vertelt Lambèrt trots. Na 

een reeks heerlijke gerechtjes komt hij terug, trekt 

een stoel bij en vertelt vol passie verder. “Onze 

keuken is Frans, maar groenten krijgen extra veel 

aandacht. Door middel van vooruitstrevende 

gerechten willen we mensen ertoe bewegen ze 

meer te eten.” Het lijkt een succes, want amper 

een jaar na de opening is Florent haast dagelijks 

volgeboekt. “Telkens ik hier met Tineke kom eten 

verbazen we ons erover”, bekent Remy. “We ne-

men er ons hoedje voor af.”

Florent, Visschersplein 75, 

restaurant-florent.nl

naar buiten brengen”, aldus Jennemieke. Dat 

het ontwerpbureau – dat zowel particulieren 

als grote namen als Nike tot zijn klanten mag 

rekenen – er enkele jaren geleden een ver-

kooptak bijnam, m aakte de shop tot één van 

de must visit zaken in Utrecht.

Workshop of wonders, Domstraat 25,  

workshopofwonders.nl

     LUXUEUS APERITIEVEN

En dan is het tijd voor de apero. In de sfeervolle 

bar van restaurant Podium onder de Dom staat 

er een heerlijke Gin-tonic op ons te wachten. 

Het interieur rondom ons in zwart, rood en 

goud oogt luxueus en stijlvol. En dat geldt ook 

voor de drie gerechtjes die we even later voor-

geschoteld krijgen. Met een open zicht op de 

keuken valt op hoeveel plezier het team heeft: 

in de job, maar ook met elkaar. Iets wat zich 

vertaalt in een ontspannen en gemoedelijke 

sfeer in het gehele restaurant. “Ik kom hier vaak 

met klanten”, vertelt Remy. “Uitgebreid tafelen, 

een wijntje erbij … Het is hier verfijnd, zonder 

al te stijf te zijn. Het ideale kader.” Een leuke tip 

voor wie na een heerlijk dagje Utrecht geen zin 

meer heeft om naar huis te rijden: in Podium 

onder de Dom kun je ook overnachten.

Podum onder de Dom, Domstraat 4, 

podiumonderdedom.nl

Uit eten gaan, een glaasje wijn erbij 
en bijpraten met je partner of vrienden, 
dat is voor mij puur genieten
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Wolterinck’s World, begin van de middag. Remy is al aanwezig wanneer wij een 

wereld van perfect gedoseerde schoonheid betreden. Marcel zal vandaag de 

lunch bereiden. Met glazen en een fles Prosecco in de hand stapt ook hij binnen. 

“Kom op, naar buiten”, maant hij enthousiast. “Het is mooi weer, dus we drinken 

het aperitief in de tuin.”

Als gasthoofdredacteur wilde Remy Meijers zijn werk wel eens vergelijken met 

dat van collega Marcel Wolterinck: “Ik leerde Marcel twee jaar geleden kennen 

en meteen hadden we een persoonlijke klik. We raken niet uitgepraat over ons 

vak, komen hiervoor steevast tijd tekort. Ik zie raakvlakken in onze manier van 

werken, maar ook duidelijke verschillen. Die fascineren mij.”

Battle of the designers
Twee gerenommeerde ontwerpers - een solist en een 
teamplayer - delen één passie: interieurarchitectuur. Remy 
Meijers en Marcel Wolterinck in gesprek over inspiratie, 
keuzes maken, zakendoen, bekend zijn en meer.

Tekst: Lotje Deinum - Fotografie: Sarah Van Hove

ARCHITECTUUR VS STYLING

Stijlvol Wonen: Waar zit het grootste 

verschil in jullie werk?

R: “Marcel schenkt duidelijk veel meer 

aandacht aan styling. Alle respect, maar 

ik werk anders. Een architectonisch 

plan vormt de basis. Ruimten moeten 

voor zichzelf spreken. Een kunstwerk 

hoort een vertrek te dienen en niet an-

dersom. Styling benader ik evengoed 

vanuit architectuur, ik zie graag een mi-

nimaal aantal items dat elkaar versterkt. 

Maar als ik hier binnen kom, bewonder 

ik steeds weer Marcels gave dit zo mooi 

in balans te krijgen. Het klopt gewoon. 

Hoe doe je dat?”

M: “Dit komt denk ik voort uit mijn 

geschiedenis in het bloemenvak. Het 

bood mij een rijk en gevarieerd aanbod 

aan kleuren, vormen en geuren. Toen 

ik begon te werken als interieurontwer-

per, leek het logisch om naast bank, 

tafel en tapijt tot het kleinste detail – 

dus tot en met de kaarsen en planten 

– de styling aan te bieden. Zo ontstond 

mijn totaalconcept, Wolterinck’s World. 

Daarnaast ben ik een verzamelaar en 

ziet mijn gezinsleven er anders uit dan 

het jouwe. Kinderen vragen om een 

ander interieur. Maar in de basis werken 

we hetzelfde denk ik. Symmetrie, struc-

tuur, grote ruimten. We eindigen alleen 

totaal anders.”

Tekenen is 
voor mij een 
ontdekkingstocht 
waarbij ik obstakels 
overwin (Remy)

Links: ontwerper Marcel 
Wolterinck, bekend om 
zijn totaalontwerpen 
inclusief styling. Rechts: 
Remy Meijers, de man van 
de uitgepuurde lijnen en 
gedoseerde decoratie.
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Ik kijk veel, maar 
zie wat me werkelijk 
raakt (Marcel)

Een kunstwerk hoort een vertrek 
te dienen en niet andersom (Remy)

MONNIKENWERK VS TEAMPLAY

Stijlvol Wonen: Hoe gaan jullie aan het ontwerpen?

R: “Dat doe ik het liefst alleen achter mijn computer. Als een monnik sluit ik mezelf 

op. Zo ben ik net begonnen aan het ontwerp van een vervallen stadskasteel van 

vijfduizend kubieke meter. Daar zit zo’n duizend uur tekenwerk in. In andere projec-

ten ook, dus stapelt het zich op. Tekenen is voor mij een ontdekkingstocht waarbij 

ik obstakels overwin door met creatieve oplossingen te komen. Ik werk wel met 

een vast team van freelancers en uitvoerende partijen waardoor ik flinke projecten 

aankan, maar ben hoofdzakelijk alleen. Deze werkwijze geeft me rust en overzicht.”

M: “Ik bruis van de energie. Wil zoveel dingen tegelijk. Door werk te verdelen 

binnen mijn team creëer ik tijd om nóg meer te genieten van mijn vak: huizen 

inrichten, tuinen ontwerpen, meubeldesign in opdracht van mooie merken als 

Borek en Maretti.”

R: “In tegenstelling tot jou, teken ik graag, ook ten behoeve van productdesign. 

Hoe ontwerp jij dan een stoel of tafel?”

M: “In bakjes, op tafels, in lades: overal 

vind je bij mij schetsen. Het zijn krab-

bels die de eerste aanzet tot een 

ontwerp visualiseren. Zodra ik deze 

genoeg heb uitgewerkt ga ik ermee 

naar onze afdeling productdesign. 

Vanaf dat moment nemen zij het van 

me over. Trouwens, hoe selecteer jij 

een merk? Ik bedoel, we gaan beiden 

niet klakkeloos in op alle aanvragen.”

R: “De centrale vraag voor mij is: 

voegt het product wat toe aan het to-

taalconcept? Kan ik het toepassen in 

mijn eigen projecten? Is er een per-

soonlijke klik met de mensen die er 

werken? Vaak heb ik een idee in mijn 

hoofd dat ik het liefst zelf vormgeef.”

ONTWERPVRIJHEID VS 

KEUZEMOGELIJKHEDEN

Stijlvol Wonen: En hoe bepaal je met 

welk ontwerp je verder gaat?

R: “Ik heb geen moeite met kiezen. Ik 

presenteer één optie en dat is de bes-

te. Er gaat natuurlijk wel een intensief 

creatief proces aan vooraf.”

M: “Ik weet precies wat ik wil. Of beter: 

wat een ruimte wil, want het gaat niet 

om mij of de bewoners, het is aller-

eerst de ruimte zelf die om een oplos-

sing vraagt. Eén plan presenteren zou 

ik echter nooit doen. Ik vind dat je de 

klant keuzemogelijkheden moet ge-

ven. Natuurlijk begeleid ze in die keu-

ze. Wanneer er teveel ideeën zijn en te 

weinig budget, maak ik een stappen-

plan. Dat zwembad kan later ook nog.”

R: Lachend: “Dat maakt jou dus een 

zakenman! Klantenbinding heet dat. Ik 

beschouw mezelf ook als een zakelijk 

type, maar ga op meerdere vlakken 

anders te werk.”

Aperitief in de tuin, met secuur geschoren buxus en bloeiende Agapanthus

Marcels creatie: salade met groene asperges, gepekeld vlees en dadels met bacon.
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BEWUST VS ONBEWUST

Stijlvol Wonen: Waar halen jullie inspiratie?

M: “Ik bezoek graag tentoonstellingen. Die van Mark Rothko en Nicolas Stael 

hebben me opnieuw ronde vormen doen waarderen en gebruiken. Zomaar een 

stuk natuursteen met alle tinten van de regenboog inspireert me tot het toepas-

sen van andere kleuren. Ik kijk veel, maar zie wat me werkelijk raakt.”

R: “Ik ben heel visueel ingesteld en kan na een avondje uit eten zelfs alle ge-

zichten van de gasten nog precies uittekenen. Maar inspiratie haal ik juist uit die 

momenten waarop ik niet bewust met mijn omgeving bezig ben en totale rust in 

mijn hoofd ervaar. In het buitenland ga ik niet naar de grote exposities. Dan drink 

ik liever een glas wijn in de lokale wijnbar en voer een gesprek met de barkeeper. 

Of ik ga naar tropische oorden waar ik ’s ochtends om half zes voor dag en dauw 

ga surfen. Ik en mijn surfboard, that’s it. Ik wil het zo simpel mogelijk. Ooit bouw 

ik mijn huis aan zee, met directe zichtlijnen naar het water. Pure eenvoud. Het 

ontwerp ligt er al, nu de locatie nog. Heb jij een droomhuis voor ogen?”

M: “Jazeker. Dat zal in Umbrië, Italië staan. Dan zou ik artisjokken verbouwen, de 

koning onder de planten.” Strijkt met zijn hand door de lucht: “Wat lijkt me dat 

mooi, een weids uitzicht over een veld vol artisjokken.”

STRUCTUUR VS CHAOS

M: terwijl hij een tartaar van rauwe tonijn serveert: “Ik kook op mijn gevoel. Eten 

is ervaren. Er zit geen structuur of een vooropgezet plan in. In dat opzicht zou ik 

nog veel van je kunnen leren Remy. Het zou prettiger zijn voor mijn omgeving.”

R: Nee-knikkend: “Mij lijkt het hier juist een gecontroleerde chaos. Elke keer als 

ik hier ben geweest, kom ik een beetje stil thuis. Dan vraag mezelf af of ik ook 

verder zou gaan. Weet je wat mij het meest is bijgebleven? Een beeld uit je boek 

Outside In van een trappenhuis in Londen. Hoe de traploper is gefestonneerd 

aan de rand, wat een fraai detail.”

M: “Dank je. Jouw mooiste ontwerp vind ik salontafel Tamri. Het contrast tussen 

het rechthoekige staal en de organische uitholling vind ik prachtig. Het is een 

object op zichzelf. Alhoewel twee artisjokken op de tafel niet zouden misstaan!”

Symmetrie, 
structuur, grote 

ruimten. We 
eindigen alleen 

totaal anders (Marcel)

De lunch loopt een 
paar uur uit: er is 
zoveel te bespreken
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