De tv en haard werden ingebouwd in
een groot blok. Er is ook een vak voor de
speakers en kabels verstopt achter zwart
speakerdoek. De salontafel is een ontwerp
van Remy Meijers voor Gelderland. Het
vloerkleed is van Fem Home.
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BINNENKIJKEN

RUIMTE IN
OVERVLOED

De ovalen schalen
en kaarsenhouder is
van Cilo in Zutphen.

Je koopt een huis met daarachter een schuur. Wat als je die als
woonruimte integreert? Het resultaat is een riante woning voor
een gezin met drie kids. En dat allemaal tussen Utrecht en een
mooi stuk natuurgebied in.
Tekst Anneleen Peeters – Fotografie René Gonkel
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Blikvanger in de leefruimte
is de vloerlamp Fortuny van
Palluco. Het bijzettafeltje DLM
is van Hay. De eiken planken
zijn wit geolied.
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De eettafel komt uit de Remy
Meijers Collectie, het werkblad
heeft dezelfde kleur als de keuken.
De bruin leren eetkamerstoelen
kochten de bewoners via Groupon.
De lampen Beat erboven zijn van
Tom Dixon. Op de tafel staat een
bloempot van Ferm Living via Nijhof.
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DECOTIP: GROOT MAAR KNUS
De schuur is enorm en meet vijftien meter op zeven en een
halve meter. Zo maak je zo’n grote ruimte toch gezellig:
• Remy koos voor een donkere keuken gemaakt van
robuuste materialen, zo creëer je diepte en contrast.
• Kies grote meubels en dito accessoires. Het mag
allemaal wat volume in beslag nemen.
• Baken duidelijke de verschillende zones in de ruimte af.
Bijvoorbeeld een groot tapijt markeert hier de zitkamer.
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De bar is van beton, het werkblad is van terrazzo, een
klassiek materiaal dat toch iets stoer heeft. De zilveren
barkrukken Déjà-vu zijn van Magis. Boven het eiland
hangt een fijn aluminium armatuur van KeyLight, het
heeft dezelfde lengte als het eiland. De deuren links en
rechts leiden naar twee verschillende bijkeukens. Op
het aanrecht staan twee potten met deksel van Nijhof.
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In de hal ligt de vloer van
azul valverde. De sidetable is
van Rolf Benz via Cilo daarop
staat een vaas en plantenpot
met glas van &Klevering.
De deuren van blank staal
werden op maat gemaakt.
De spots zijn van KeyLight.

Over elke lijn is nagedacht, zo zijn de
deuren en het kader van de kastenwand
exact even hoog. De spots zitten mooi in
de middenlijn van de deuren. Hier zorgt
architectuur voor rust.
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“Die schuur moet open en bij het huis geïntegreerd worden, dat was
het eerste wat ik zei toen ik het pand zag”, vertelt interieurvormgever
Remy Meijers die de verbouwing ontwierp. “Er was geen connectie
met de tuin, de gesloten opslagruimte lag als een buffer tussen het huis
en de tuin. Dit moest anders.” Het werd een grondige renovatie waarbij
alle functies veranderden. “Het leek simpel, maar uiteindelijk is echt
alles verbouwd. De bewoners lieten me erg vrij. Er waren niet veel specifieke wensen, behalve dat de vrouw des huizes haar praktijkruimte
ook in het pand geïntegreerd moest worden.” Zij kreeg haar kantoor
aan de straatkant.
MEER LICHT
Er kwam een lange gang die uitgeeft op de schuur, nu de woonruimte
met keuken en eetkamerzone. Zo kun je van in de hal al het groen zien.
Remy: “Achter het huis ligt een mooie tuin van wel honderdvijftig meter
diep. Het eerste wat ik deed was zicht op die tuin creëren en daglicht
binnenhalen. Ik liet drie puien en drie dakramen in de schuur maken.
In wat ooit de garagepoort was, plaatste ik een wand voor haard en tv,
met links en rechts opnieuw ramen. Zo kun je in de schuur echt overal
contact maken met het groen rondom.” Het metalen gebinte in de
schuur werd zwart geverfd en de bestaande vliering werd weggehaald
zodat je de hele hoogte ervaart en het er aangenaam toeven is.

VAN IN DE HAL
KUN JE AL HET
GROEN ZIEN

INGETOGEN
Doorheen het hele interieur is een subtiel en natuurlijk kleurenpalet
toegepast met veel grijstinten, wit en zwart. “Ik gebruik in mijn ontwerpen nooit veel kleuren,” vertelt Remy. “Ik speel liever met materialen zodat er toch voldoende gebeurt en het niet te kil wordt. Belangrijker dan
kleur vind ik dat het ontwerp goed zit.” De bewoners hebben drie jonge
kinderen maar daar merk je weinig van in de leefruimtes. Net omdat
de kinderen boven alle ruimte hebben, hoefde Remy in de leefkamer
geen extra opbergruimte te voorzien. “Kinderen worden ook oud, je
hoeft niet je hele interieur op hen af te stemmen. Kijk maar naar de
badkamer voor de kids. Die is heel volwassen vormgegeven. Zo gaat
die ook jaren mee.”
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Elk kind heeft zijn eigen waskom van
Hanstavik. De kranen zijn van Grohe.
Het wastafelmeubel is maatwerk
met een werkblad van Silestone. Alle
verlichting hier is van KeyLight.
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De ouderlijke slaapkamervertrekken bevinden zich op het gelijkvloers. De schuifdeuren sluiten de dressing af van
de slaapkamer. Het bed is een ontwerp van Remy Meijers voor Nilson Beds. De wand achter het bed is behangen
met bekleding van Vescon.

DECOTIP: WANDBEKLEDING BRENGT WARMTE
De wand waar het bed tegen staat, werd behangen met een bekleding
in een subtiele kleur. Waarom niet gewoon verven? Remy: “De bekleding
van Vescon heeft een subtiele textuur. Met behang breng je toch altijd
meer sfeer en warmte binnen dan met een verflaag.”
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Tafel en tuinstoelen zijn van Buitenhof Houten. De tuin is zo aangelegd dat je er ook van binnen een mooi zicht op
hebt. De gevel was oorspronkelijk in rode baksteen, het hele huis werd heel licht grijs gepleisterd.

WIN EEN VAN DE 10 BOEKEN
Deze binnenkijker is een voorpublicatie uit het nieuwe boek
Remy Meijers, Simply Elegant, uitgegeven door Terra Lannoo. Het
boek bevat de meest recente projecten van deze Nederlandse
interieurarchitect. Stijlvol Wonen geeft 10 boeken weg! Win je
eigen exemplaar gesigneerd door Remy Meijers zelf. Surf naar
facebook.com/StijlvolWonen en klik door naar wedstrijden om
deel te nemen.
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