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25 jaar 
interieur- 

architectuur IN JUNI VAN DIT JAAR VIERDE REMY MEIJERS HET HEUGLIJKE FEIT DAT 

HIJ 25 JAAR GELEDEN CUM LAUDE AFSTUDEERDE AAN DE AFDELING 

ARCHITECTONISCHE VORMGEVING: INTERIEUR- EN MEUBELONTWERP 

VAN DE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN IN UTRECHT. IN DE 25 JAAR DIE 

VOLGDEN, GROEIDE REMY UIT TOT EEN VEELGEVRAAGD EN GEPREZEN 

ONTWERPER. THANS STAAT ZIJN CREATIEVE HANDTEKENING ONDER TAL 

VAN DROOMWONINGEN, IS HIJ TROTS OP ZIJN EIGEN MEUBELCOLLECTIE 

EN IS HIJ DOOR ZIJN MEDEWERKING AAN HET TELEVISIEPROGRAMMA 

RTL WOONMAGAZINE ZELFS EEN BN’ER GEWORDEN. SAMEN MET 

EXCELLENT MAGAZINE SELECTEERDE DE JUBILARIS ENKELE FOTO’S UIT 

ZIJN RIJKE ARCHIEF EN DOET ER KORT ZIJN VERHAAL BIJ. 

TEKST: SANDER LEMMENS. FOTOGRAFIE: RENÉ GONKEL, PABLO DELFOS (PORTRETFOTO IN ZWART-WIT)
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“In mijn interieurs pas ik graag grote gebaren toe die als eyecatcher in een ruimte dienen. Zoals de grote haardpartij die tevens dient als roomdivider 

(foto boven) en het fraai met hout afgewerkte element (foto beneden), dat het hart van de woning vormt en waaromheen zich het dagelijkse leven 

van de bewoners afspeelt. Ook zie je op alle drie de foto’s terug dat heldere zichtlijnen en een optimale lichtinval – naast natuurlijk stijlvol meubilair 

– belangrijk zijn in mijn ontwerpen. En dat je in mijn interieurs geen ruis ziet: ik pas geen overbodige tierelantijntjes toe.”
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“Als ik ontwerp, luister ik naar de ruim-

tes en de omgeving. Op de foto zie je 

een leefruimte in een oude, gereno-

veerde boerderij. De houten construc-

tie vertelt het verhaal van het pand en 

vormt een pure eyecatcher in het ge-

heel.”

“De trap vormt een architectonisch 

statement in dit gerenoveerde heren-

huis. Door de overloop in glas uit te voe-

ren, valt het natuurlijke licht op prach-

tige wijze het trappenhuis binnen. Ook 

zie je hier weer een heldere zichtlijn die 

dwars door de woning loopt.”

"De metershoge, gestucte schouw met 

televisie en haard vormt in deze ruimte 

het grote gebaar dat ik zoals gezegd 

graag toepas in mijn ontwerpen."
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“Meubels en accessoires zijn onlosmakelijk verbonden met de interieur-

architectuur. Alle elementen samen versterken elkaar. Om de perfecte 

balans te bereiken, ontwerp ik het meubilair bij voorkeur zelf. Vaak ont-

wikkel ik het ontwerp van een maatwerkmeubel verder door en neem ik 

het meubel op in mijn eigen collectie. Zo zie je de grote bank terug in het 

project dat rechtsboven wordt getoond. Ook hier paste ik weer een groot 

gebaar toe in de vorm van een maatwerkmeubel, waarin onder meer een 

riante boekenkast, de televisie en de openhaard zijn ondergebracht.

Mijn collectie bestaat inmiddels uit onder andere tafels, opbergmeubilair, 

zitmeubilair, kasten, verlichting, vloerkleden en accessoires. Door hun au-

thentieke uitstraling en hun krachtige, maar ingetogen uiterlijk zijn alle 

ontwerpen gemakkelijk toepasbaar, niet alleen in mijn eigen projecten, 

maar ook in andere interieurs.”

“Mijn medewerking aan het televisieprogram-

ma RTL Woonmagazine heeft geleid tot een 

grotere naamsbekendheid, wat weer leidt tot 

een toename aan interessante projecten. De 

eerste keer dat ik voor de camera stond, vond 

ik het doodeng, maar na twee sessies ging het 

steeds beter en inmiddels heb ik er veel lol in. 

Ik hoef ook niet te acteren, ik vertel mijn ver-

haal over de achterliggende gedachte bij het 

interieurontwerp.”

www.remymeijers.nl


