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BINNENKIJKEN

On top
of the world

Vanuit het penthouse
heb je een prachtig
uitzicht op
Amsterdam.

Je woont op het platteland maar wilt af en toe ook genieten van het
stadsleven? Dit stel zocht en vond een pied-à-terre in Amsterdam.
Het penthouse in een negentiende-eeuws grachtenpand lieten ze
helemaal inrichten door Remy Meijers.
Tekst Anneleen Peeters – Fotografie René Gonkel
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GOED IDEE: SAMEN MAAR
TOCH APART
Om de keuken van de zithoek te
scheiden koos Remy niet voor een
wit gepleisterd wandje maar een
scheiding van verticale lamellen
van vergrijsd eiken. Remy: “Het
plafond heeft in de keuken een
andere hoogte dus ik wilde iets
toevoegen om de andere zone af
te bakenen. De lamellen fungeren
als kamerscherm. Het licht schijnt
er mooi doorheen.”
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VOORHEEN WAS DIT EEN
OUD KANTOOR

De nis vormt een mooie eyecatcher.
Hier staan de kookboeken en onder
meer de schalen Pottery van Vincent
Van Duysen voor When Objects Work.
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De keuken bestaat uit een lang eiland met
eettafelgedeelte. Het werkblad is van vergrijsd
eikenhout. De kastenwand bestaat deels uit
grijs gespoten fronten, het andere deel, dat
iets terugspringt, heeft fronten van vergrijsd
eiken. De stoelen van onbewerkt buffelleer
zijn uit de Remy Meijers Collectie.
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Een bed van Nilson Beds. Het
hoofdeinde is bekleed met leer. Op
de muur is eveneens stuc van Dofine
aangebracht. Het nachtkastje is van
Remy Meijers voor Nilson Beds.
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Het eerste wat opvalt in dit appartement op de vierde verdieping is
hoe licht het is. Het daglicht stroomt langs alle kanten rijkelijk binnen.
Dankzij een lichtschacht in het midden van het pand en verschillende
lichtkoepels werd dit penthouse een helder en aangenaam huis. Toch
was dit ooit anders. “Voorheen was het een oud kantoor. Een projectontwikkelaar maakte er zeven appartementen in die hij casco opleverde”, vertelt ontwerper Remy Meijers. “Ik werd er al vroeg bij betrokken
en kon gelukkig nog wijzigingen aanbrengen in de plattegrond zodat
de indeling helemaal aansluit bij de manier van leven van de bewoners.
De eigenaars wonen doordeweeks in een woonboerderij. Ze vinden
het fijn om in het weekend naar de stad te trekken. Hun twee kinderen
zijn al wat ouder, maar het appartement moest toch zo ingericht zijn
dat ze er nog met z’n allen kunnen verblijven.” Het resultaat is een woning met drie slaapkamers, elk met een eigen badkamer. Er is een royale leefkeuken, een absolute must voor de bewoners, en aansluitend
een aangename woonkamer.
GRIJZE ZONE
De bewoners hadden alle vertrouwen in Remy en gaven hem veel vrijheid.
“Ze wilden dat typische Remy-stijltje”, glimlacht Remy. Geen opvallende
kleuren dus, maar sfeervolle grijstinten die in de hele woning terugkomen. Het resultaat: een geborgen interieur dat je lijkt te omarmen. Remy:
“Spanning en variatie breng ik liever door met pure en mooie materialen
te werken. Overal liggen zwart gebeitste, eiken planken of vloerdelen op
de vloer en ook kasten in grijs gebeitst eiken komen telkens terug, net als
accenten in warm gewalst staal. Subtiele accenten bracht ik aan door in
elke kamer een andere natuursteen te gebruiken. De muren in de slaapkamers bekleedde ik met stuc op basis van klei.”

“DE BEWONERS
WILDEN DAT TYPISCHE
REMY-STIJLTJE”

WIE ZOEKT
Een grote uitdaging was de zolderkamer, waar het originele dakgebint
nog zichtbaar is. Die bereik je via een verborgen trap achter een deur
in de kastenwand. Remy: “Alles loopt er schuin en toch moet je overal
comfortabel kunnen lopen zonder je hoofd te stoten. Het was een
puzzel om er een bed en een badkamer in te plaatsen. De badkamer
ligt hoger omdat we om de beschermde en originele monumentale
hijsbalk heen moesten bouwen.” In de andere slaapkamers kon Remy
dan weer de grootsheid en de hoge plafons benadrukken: kastenwanden lopen door tot het plafond, een monumentale kroonluchter doet
de ruimte schitteren. Kortom, de inrichting ondersteunt de grandeur
van dit grachtenpand uit 1886.
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Vrijstaande wastafel van bruine
natuursteen (Grigio Perla via
Lenarduzzi Natuursteen). Kranen van
Cea. De witte kastenwand brengt
rust in de verder donkere kamer.
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Dit lijkt wel een suite in een
luxehotel. Nooit meer dringen
voor een plek voor de wastafel.
Ieder staat aan zijn eigen kant.
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Deze reportage is verschenen in het nieuwe
boek van Remy Meijers, Simply Elegant,
uitgegeven door Terra Lannoo. Het boek
geeft een mooi overzicht van de meest
recente projecten van deze Nederlandse
interieurarchitect. Prijs € 59,50.

Het bed en de twee nachtkastjes (een ontwerp van Remy Meijers) zijn van Nilson Beds. De wand achter het bed kreeg een
stuclaag op basis van klei, een kleur van Remy Meijers voor Dofine.
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Achter de spiegel zit een televisie
die pas verschijnt wanneer je het
toestel aanzet. Achter een paneel
mat glas is de douche.
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De stijlformule
Een intieme sfeer dankzij donkere
kleurschakeringen uitgevoerd in een
rijk materialenpalet.
Tekst Anneleen Peeters - Samenstelling Jackie Oomen

MATERIAAL: LEMEN MUREN

1
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Muren met een natuurlijke look brengen warmte en geven je interieur ziel. Vergeet dus strak geverfde wanden.
Penseelstreken en vegen mogen gezien worden. Denk
aan aardse kleuren en muren bekleed met een stuc op
basis van leem of klei (zie foto). Ook met een ultramatte
kalk- of krijtverf krijg je al een heel rijk effect.
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1. Objecten van Grigio Carnico-marmer van Michaël Verheyden (prijs op aanvraag, michaelverheyden.com) - 2. Kussen van Tine K Home
(€ 76, tinekhome.com) - 3. Kandelaar Globe van Broste (€ 62,40, brostecopenhagen.com) - 4. Porseleinen schaaltje van Tine K Home
(€ 22,40, tinekhome.com) - 5. Plaid van Tine K Home, 140x170 cm, kleur thunder (€ 188, tinekhome.com) - 6. Poef Milo van Casamilano
(prijs op aanvraag, casamilanohome.com) - 7. Eetkamerstoel Vintage van Hofstede Raanhuis via De Bongerd (€ 526, debongerd.nl)
8. Vaas Crosses in kleur smoke van Holmegaard (€ 39,95, holmegaard.com)
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