
“Het IJsselmeer ligt voor onze voordeur, terwijl we aan de achterkant 

uitkijken op de historische binnenstad”, vertelt de trotse eigenares 

over dit pareltje van een herenhuis. De twee contrasterende 

uitzichten tillen het begrip bellevue naar een hoger niveau.

Tekst Maxine Detaellenaere – Fotografie Jansje Klazinga – Styling Rob Jansen

Noordelijk 
bellevue
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BINNENKIJKEN
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C O M F Y  H O M E

K I E S  Z AC H T E  M AT E R I A L E N
Creëer een knusse sfeer door te variëren 

met materialen. Zo werd de zitruimte 

met een koele, stalen salontafel hier 

gezelliger met een wollen kleed.

Bank en fauteuils Venice, 
sidetable Unawatuna en 
salontafel Tamri komen uit de 
Remy Meijers Collectie, net zoals 
het wollen kleed Tan Tan.
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“IN DE ZOMER WAAN JE JE EEN BEETJE IN SAINT-TROPEZ, 
ZEKER MET DE BOOTJES VOOR DE DEUR”

De iconische lederen draaifauteuil van Eames voor Vitra is een favoriet plekje van eigenaar André. 

Door de zachte ton sur ton tinten 
kom je hier helemaal tot rust.
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C O M F Y  H O M E

B E N A D R U K 
J E  S C H AT T E N

Plaats dierbare objecten op 

een podium, in een nis of in 

een vakkenkast. Zo komen 

ze ten volle tot hun recht.

Het ronde, leren vloerkleed Zavial en 
de staande lamp Pipa komen uit de 
Remy Meijers Collectie. De muren zijn 
afgewerkt met stuc op basis van klei uit 
de collectie Remy Meijers voor Dofine. 
De vloer van zwartgebeitst eiken uit de 
collectie van Remy Meijers voor Zilva is 
gelegd in een Hongaarse punt-patroon.

Eettafel Nosara en stoelen Arugam maken 
deel uit van de Remy Meijers Collectie. Op 
de tafel staan vazen die verkrijgbaar zijn via 
Hora Barneveld. De stalen taatsdeuren werden 
ontworpen door De Rooy Metaaldesign. Boven 
de eettafel hangen metalen hanglampen, model 
Wiro, van het Belgische merk Wever & Ducré.
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“IN ONS GEZIN 
HEBBEN WE 

ALLEMAAL IETS MET 
ETEN EN DRINKEN”

Een gloednieuwe koopmanswoning gelegen aan het mag-

nifieke IJsselmeer én met uitzicht op de oude binnenstad van 

Hoorn, zo’n spectaculaire ligging kom je niet vaak tegen. Dat 

dachten Gerda en André ook. Tot anderhalf jaar geleden woon-

den ze net buiten de stad, maar toen ze over dit uitzonderlijk 

woonproject hoorden, wisten ze onmiddellijk: voor zo’n toplo-

catie willen we nog wel een laatste keer verhuizen. Het balkon 

met uitzicht op het water is een van Gerda’s favoriete plekjes: “In 

de zomer waan je je een beetje in Saint-Tropez, zeker met de 

bootjes voor de deur.” Om het vergezicht maximaal te benutten, 

koos interieurarchitect Remy Meijers ervoor om grenzend aan 

de slaapkamer een verfijnde badhoek te creëren met een luxu-

eus vrijstaand bad. “Het is een fantastische beleving om over dat 

prachtige water uit te kijken, terwijl je een bad neemt”, beaamt 

de vrouw des huizes.

RACEMOTOR OP KANTOOR

Het stijlvolle interieur wordt qua kleurenpalet gekenmerkt door 

Meijers typerende neutrale tinten, al is er één uitzondering die 

onmiddellijk opvalt: het thuiskantoor van André. Op het dres-

soir waar de kantoormappen weggeborgen zitten, springt een 

felgekleurde racemotor direct in het oog. “Ik heb altijd al iets 

met racemotoren gehad”, vertelt André enthousiast. “Het is een 

interesse die begon toen ik 18, 19 jaar was. Ik mocht toen voor 

het eerst met een motor rijden en ging regelmatig naar motor-

races kijken.” Hij wilde dan ook graag zijn passie voor motoren in 

zijn woning integreren. “Ik dacht, als ik ooit een nieuw kantoor 

inricht, dan creëer ik een plaatsje voor zo’n racemachine.” En zo 

geschiedde.

CULINAIRE GENEN

Het riante herenhuis van Gerda en André telt vijf verdiepingen 

en baadt in ruimte. De uitdaging zat er dan ook in om toch een 

gezellige en warme sfeer te scheppen, waar iedereen zijn eigen 

plekje heeft, maar waar je ook gezellig kunt samenzijn, zoals in 

de royale keuken. “In ons gezin hebben we allemaal iets met 

eten en drinken. Een van onze kinderen heeft een restaurant en 

eentje is sommelier in een sterrenzaak. Je kunt je dus wel voor-

stellen wat er in de keuken gebeurt wanneer we allemaal samen 

zijn”, lacht Gerda.

De eettafel werd op maat 
gemaakt door Bom Interieurs. 

De eetkamerstoelen zijn van 
het merk QLIV, model Cambria. 
Boven de tafel hangen lampen 

Ray Suspension van Flos. 
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Gerda - Bewoonster
Gerda en André zijn levensgenieters 
die je vaak in de keuken terugvindt.



C O M F Y  H O M E

S L I M M E  I N D E L I N G
Heb je aan beide kanten van je woning 

een mooi uitzicht, plan functionele 

ruimtes, zoals een badkamer of 

trappenhuis, dan in de middelste zone.

De riante keuken werd op maat 
gemaakt door Bom Interieurs. 
Ook hier werd gekozen voor de 
gietvloer van Senso.
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Het wastafelmeubel in de badkamer werd op 
maat gemaakt door Bom Interieurs. De kranen 
zijn van Dornbracht. Op de muren werd beton 

ciré aangebracht door Dofine. De vloerafwerking 
van natuursteen werd verwezenlijkt door Van 

Leeuwen Natuursteen. In de badhoek werd 
gekozen voor een gietvloer van Senso.

“HET IS EEN FANTASTISCHE BELEVING 
OM OVER DAT PRACHTIGE WATER UIT TE 
KIJKEN, TERWIJL JE EEN BAD NEEMT”

In de slaapkamer staan een bed 
en vergrijsd oranje bankje Piha 
van Nilson Beds. Op de vloer 
ligt eikenhouten parket. 
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Een goed interieur bevordert je geluk vindt Remy Meijers. 
Rust en orde zijn voor hem zelf thuis belangrijk. Zijn kleine 
thuisgeluk? Buiten koken op het dakterras.

Tekst Maxine Detaellenaere

Een huis dat echt bij je past

Wat betekent dat voor jou als architect: je thuis voelen? “Persoonlijk vind ik het be-

langrijk dat mijn huis rust uitstraalt. Ik word helemaal dol als er veel prikkels aanwezig 

zijn. Allereerst wil ik dat mijn interieur overzicht heeft, dat spullen een duidelijke plek 

hebben en dat er nergens onnodige rommel ligt. Vervolgens zorg ik ervoor dat het 

ook sfeer en warmte uitstraalt door mooi materiaalgebruik, kunst, styling en zorg-

vuldig geselecteerde meubels.”

Merk je dat mensen nu andere woonbehoeftes hebben, doordat ze meer thuis leven 

en werken? “Thuis zijn wordt inderdaad steeds belangrijker, dat speelt al enkele jaren. 

Mensen zijn veel meer bezig met hoe ze prettig kunnen wonen en ze omringen zich 

graag met fijne dingen, zoals een wellnessruimte, een zwembad, een thuisbioscoop 

of fitness. Ook een thuiswerkplek is steeds vaker een vereiste voor mijn klanten.”

Hoe kun je met je inrichting het prettig samenleven en -wonen bevorderen? “Volgens 

mij helpt het als je je huis heel persoonlijk maakt en het op maat inricht. Wanneer 

een interieur echt bij je past, dan draagt dat hoe dan ook bij aan het bevorderen van 

het samenleven. Los van deze periode denk ik überhaupt dat je je beter voelt, wan-

neer je in een fijn interieur leeft. Dat geldt ook voor je werkplek. Een mooie kantoor-

omgeving zorgt ervoor dat je je prettiger voelt en beter presteert.”

Heb je zelf je huis aangepast aan de veranderde tijden? “Eigenlijk niet, we hebben 

al een heel fijn huis. We wonen hartje stad, met wat minder buitenruimte. Maar we 

hebben ons dakterras enorm uitgebreid en ook een buitenkeuken geïnstalleerd. Die 

keuken hebben we sinds maart bijna dagelijks kunnen gebruiken, dus dat kwam heel 

mooi uit. Ook hebben we een stuk grond gekocht aan de Portugese kust, waar we 

een buitenhuis gaan bouwen. Zo zullen we zowel van het stadsleven als het buiten-

leven kunnen genieten.”

Wat betekent luxe en comfort in een woning voor jou? “Ik vind het heerlijk om na een 

dag werken gewoon de dingen te doen die ik fijn vind. Dat kan koken zijn, een serie 

kijken of heerlijk op het dakterras zitten en buiten koken. Gewoon samenzijn met de 

mensen die me dierbaar zijn.”

“IK WORD HELEMAAL 
DOL ALS ER VEEL PRIKKELS 
AANWEZIG ZIJN”
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Aan het woord

 R E M Y  M E I J E R S
Interieurarchitect - remymeijers.nl




