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Ruime villa met een hoofdrol
voor warmte en intimiteit

Over de architect | Remy Meijers
Remy Meijers is zelf verantwoordelijk voor al zijn interieurontwerpen.
Ze zijn zonder uitzondering van zijn hand, waardoor iedere opdrachtgever persoonlijke aandacht krijgt. Het is voor hem van groot belang dat
alles klopt, dat alle elementen op elkaar zijn afgestemd. Om hiervoor te
zorgen werkt hij met een driestappenplan. Dat bestaat uit een creatieve fase,
de technische uitwerking en de begeleiding van het proces (art directie).
De locatie, omgeving en lichtinval en de specifieke situatie van zijn
opdrachtgeves spelen gedurende het ontwerpproces een leidende rol.
Ze vormen de kaders van het ontwerp. Met zijn ontwerpen gaat Remy
terug naar de essentie. Door zijn specifieke opvattingen te vertalen naar
interieurontwerpen, meubels en accessoires en die samen te voegen,
ontstaan woonomgevingen met karakter en balans. Ze doen door hun
eenvoud vanzelfsprekend aan en bieden de gebruiker optimaal comfort.

Interieurontwerper Remy Meijers
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Living | Zachtheid en warmte
Direct grenzend aan de entree van deze royale villa in het
oosten van het land bevindt zich het eerste z itgedeelte, de
formele zithoek. Hier is een plek gecreëerd om g asten te
ontvangen of om even bij te kletsen. De indeling speelt
hier een belangrijke rol. Door de banken tegenover
elkaar te plaatsen, ontstaat een intieme plek waar je op
een aangename manier met elkaar kunt socializen. Iets
verderop in de ruimte is een loungehoek. Beeldbepalend
element in deze tweede zithoek is de bank die speciaal
voor deze ruimte door Remy ontworpen is. Het royale
zitelement, dat de vorm van de ruimte volgt, fungeert als
een schakel tussen het eerste zitgedeelte en de eetkamer.
Een opvallend element in dit woongedeelte is het architectonisch vormgegeven wandmeubel dat beide zithoeken met
elkaar verbindt. Het is niet alleen een kastenwand, maar
herbergt ook een openhaard en twee televisieschermen.
Deze combinatie van functies zorgt ervoor dat iedere
zithoek een compleet eigen sfeer heeft.

‘‘Hier is een plek gecreëerd
om gasten te ontvangen of
om even bij te kletsen”
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Het interieurontwerp van deze ruime villa levert Remy Meijers heel wat bewondering op. De omlijsting van de open haard is gemaakt van donker natuursteen, geleverd door Van Leeuwen Natuursteen in Meerkerk.
Het wandmeubel is met leer bekleed door Alphenberg.
Remy Meijers
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De prachtige stalen deuren zijn op maat gemaakt door
De Rooy Metaaldesign.

Keuken | Een warm nest
De toepassing van verschillende materialen dragen ertoe
bij dat iedere ruimte eigen is. Zo wordt de woonkeuken
op een slimme manier afgescheiden van de living door een
verhoging én een contrasterende vloer. De keuken geldt
als favoriete plek van de bewoners. Daarmee heeft Remy
in zijn ontwerp dan ook nadrukkelijk rekening gehouden.
De ruimte voelt als een warm nest, met een bar en een
eethoek, die uitzicht biedt op de tuin. De ruime, chique
keuken is een fantastische plek om de dag te starten met
een kop koffie en een ontbijt. De apparatuur is state of the
art, zodat iedere kookliefhebber er uit de voeten kan en zijn
of haar kookkunsten naar een hoger niveau kan tillen.

De keuken en al het overige maatwerk zijn gerealiseerd door Bom Interieurs. De keukenapparatuur is afkomstig van het hoogwaardige merk Gaggenau.

Remy Meijers
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In Toom Bouw en Interieur in Geldrop is als hoofdaannemer, samen met uitvoerend aannemer Hanzebouw uit Zwolle, verantwoordelijk voor het geslaagde eindresultaat. Dofine heeft de wanden van het binnenzwembad voorzien van
decoratief stucwerk. De tuinmeubelen zijn van het merk Borek.

Binnenzwembad | Elegantie en eenvoud
Het binnenzwembad is een verrassende toevoeging aan deze
villa. Ook deze ruimte onderging een volledige restyling.
Van de vloer tot aan de decoratie, alles is hier onderhanden
genomen, zodat de sfeer er perfect aansluit bij die van de
rest van de woning. De wanden zijn voorzien van antracietkleurig beton ciré, waardoor de ruimte intiem aandoet. De
houten wandbekleding heeft een warme uitstraling, mede
door het zwarte doek dat erachter geplaatst is. Dit draagt bij
aan de aangename akoestiek rondom het bad. Evenals elders
in de villa zijn een aantal ingrepen hier typerend voor de
ontwerpstijl van Remy. Door de toepassing van exclusieve
materialen creëert hij karakteristieke interieurs. De kleuren
die hij toepast zijn overwegend sober. Hetzelfde geldt voor
zijn vormentaal, waarmee hij de kracht van eenvoud nog
eens extra benadrukt.
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Interieurontwerp
Remy Meijers Interieur- en productdesign,
Utrecht
Tel.: +31 (0)30 – 2763732
www.remymeijers.nl
Lederen wandbekleding
Alphenberg, Waalwijk
Tel.: +31 (0)73 – 7470085
www.alphenberg.com
Meubelmakerij
Bom Interieurs, Schoonhoven
Tel.: +31 (0)182 – 320010
www.bominterieurs.nl
Buitenmeubelen
Borek parasols | outdoor furniture,
Oisterwijk
Tel.: +31 (0)13 – 5288866
www.borek.eu
Stalen binnendeuren
De Rooy Metaaldesign, Ederveen
Tel.: +31 (0)318 – 573231
www.stalen-binnendeuren.nl
Wanden
Dofine, Winschoten
Tel.: +31 (0)6 – 50475899
www.dofine.nl

Keukenapparatuur
Gaggenau, Hoofddorp
www.gaggenau.com
Uitvoerend aannemer
Hanzebouw B.V., Zwolle
Tel.: +31 (0)38 – 4656577
www.hanzebouw.nl
Haard
Het Openhaarden Huys, Leerdam
Tel.: +31 (0)345 – 599165
www.hetopenhaardenhuys.nl
Hoofdaannemer en begeleider
van interieurarchitectuur
In Toom - Bouw en Interieur,
Geldrop
Tel.: +31 (0)6 – 10250720
www.intoom.nl
Verlichting
Lightboxx, Nijkerk
Tel.: +31 (0)33 – 2460331
www.lightboxx.nl
Natuursteen
Van Leeuwen Natuursteen bv,
Meerkerk
Tel.: +31 (0)183 – 359168
www.leeuwen-natuursteen.nl

Tuinontwerp
Erik van Gelder, Woudenberg
Tel.: +31 (0)85 – 0606561
www.erikvangelder.com
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