
En dat Remy uitblinkt in zijn vak is wel duidelijk: hij studeerde al op zijn 21e cum laude af aan de 
afdeling Architectonische Vormgeving van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, waarna hij op 
zijn stageplek door een aantal goede leermeesters alles samen zag vallen. Sinds 2000 is hij onder eigen 
naam een zeer succesvol interieurarchitect en meubelontwerper. Dat het goed gaat, blijkt bijvoorbeeld 
uit alweer zijn tweede interieurboek ‘Simply Elegant’ dat in september 2017 gelanceerd wordt.  De 
hoogste tijd dus voor The Art of Living om kennis te maken en Remy te vragen naar zijn verdere 
ambities. En om hem, speciaal voor deze editie, te laten vertellen over een aantal van zijn projecten die 
hij realiseerde in Amsterdam.       

Het tekenen zat er al vroeg in bij Interieurarchitect Remy Meijers! De zeer bewuste keuze voor het vak tekenen op de 

middelbare school bleek dan ook bepalend voor zijn verdere carrière. Net als de liefde voor de kleur grijs overigens, een 

kleur die hij op jonge leeftijd zelf al op de muren van zijn slaapkamer verfde. Hoewel creativiteit hem niet met de paplepel 

is ingegoten, is hij door zijn ouders wel altijd gestimuleerd iets te doen wat hij leuk vond en waar hij goed in was. 

De missie van Remy Meijers: 
van baksteen tot handdoek

Onze afspraak vindt plaats in zijn woon- en werkplaats Utrecht, waar hij ondanks zijn bekendheid 
door het zeer goed bekeken programma RTL Woonmagazine gelukkig nog gewoon over straat kan. 
‘De Domstad’ is dan ook geen Amsterdam, hoewel de ongemakken rondom het fenomeen parkeren 
toch wel ernstig met elkaar overeenkomen! Maar na een aantal rondjes door steeds dezelfde straatjes, 
staan we dan eindelijk op acceptabele afstand van zijn huis en tevens studio. 

Rust als ultieme inspiratiebron
Bij binnenkomst in de hal valt de signatuur van Remy Meijers al direct op: licht, ruimte, strakke 
zichtlijnen en vooral een weldadige rust. Een deur verder bevindt zich zijn ruime studio waar hij 
meestal in zijn eentje werkt. Om het vele werk te kunnen verzetten, heeft hij een team van freelancers 
om zich heen verzameld.  “Ik werk graag alleen. Dat vind ik zelf heel prettig, maar ook voor de 

opdrachtgevers is het fijn dat zij rechtstreeks met mij kunnen 
schakelen. Een zeer bewuste keuze die bij mij past. Rust is 
echt mijn ultieme bron van inspiratie en dat zie je ook terug 
in mijn ontwerpen: de eenvoud staat altijd centraal.”
In zijn eigen woonomgeving op de eerste en tweede etage 
zien en ervaren we wat hij bedoelt: een sober kleurenpalet 
met veel grijs- en bruintinten, royale, overzichtelijke doch 
intieme ruimtes, geen ‘overbodige’ elementen maar juist hier 
een daar een subtiel toegepast gebaar. Gemaakt alsof het al-
tijd zo geweest is en tot in het kleinste detail uitgewerkt. 

Old school
Vraag Remy naar een specifiek detail uit een eerder project 
en hij weet er nog alles van, inclusief afmeting en materiaal. 
“Ik ben ‘old school’ opgeleid. Doordat ik zelf alles uitwerk, 
zit ik zo diep in de materie dat ik jaren laten nog precies 
weet wat ik gedaan heb. Hoewel ik stapels tekeningen 
maak, besteed ik tekenwerk zelden uit. Het gaat mij niet 
om de omvang van mijn portefeuille, maar om de kwaliteit 
van mijn werk.”   
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Stadsvilla aan het Park

Niche
Sterker nog, Remy richt zich meer en meer op een kleinere nichemarkt en 
hij zal in de toekomst met minder projecten per jaar nóg meer tailor made 
en ‘in de diepte’ werken dan hij nu doet. “Het liefst van baksteen tot handdoek. 
Dus met een nieuwe kavel als uitgangspunt zet ik graag het totaalconcept 
specifiek voor dat project neer: van architectuur tot interieur en van exterieur 
tot producten. 

Een mooie, maar logische loopbaanstap. In de afgelopen jaren heeft Remy 
voor een aantal Nederlandse topmerken mogen ontwerpen. Onlangs lanceerde 
hij op Excellent Wonen nog zijn tuinmeubelen voor Borek, maar hij ontwierp 
onder andere ook meubelen voor Gelderland, bedden voor Nilson Beds, 
deuren voor Bod’or, gietvloeren voor Senso en kleden voor Fem Home. En 
hij leverde vele prestigieuze projecten op, waaronder een aantal in Amsterdam, 
zoals een oude stadsvilla, een zestiental hotelkamers in vijfsterren boutique hotel 
The Dylan en een penthouse aan een van de Amsterdamse grachten. 

“Het gaat mij niet om de omvang van mijn portefeuille, maar om de kwaliteit van mijn werk.”  
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“Uiteraard paste Remy meubels 
toe uit zijn eigen collectie alsmede 
zijn ontworpen bedden voor het 
sjieke doch eigentijdse topmerk 
Nilson Beds”

Oud kantoorpand wordt stadsvilla van weleer
Dit oude pand uit 1900, gelegen aan een mooi park in 
Amsterdam, was voorheen ingericht als kantoor waarbij bijna 
alle oude karakteristieke elementen die het pand had, waren 
verwijderd. Met aannemer Kwakkenbos en De Leeuw Interieur-
bouw aan zijn zijde herstelde Remy Meijers het pand weer in 
ere naar een royaal maar toch goed geproportioneerde stads-
villa.

Remy heeft in alle ruimtes oud en nieuw met elkaar verenigd. 
Dat deed hij bijvoorbeeld door de grote haarden van Stuv in 
bijna alle ruimtes toe te passen. Deze zijn geleverd door 
Hooijer Haarden en Vloeren, een specialist in maatwerkhaar-
den die niet alleen meedenkt in de ontwerpfase maar ook 
adviseert over de praktische uitvoering en het gebruik. 
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Voor de verlichting viel de keuze op de bijzondere armaturen van Flos en 
Brand van Egmond. In de eigentijdse badkamer hangt dan ook een prach-
tige oude kroonluchter die herinneringen oproept aan lang vervlogen tij-
den. Als passend contrast koos Remy een handgemaakte kiezelmozaïek-
vloer van Stone Line. De kiezels zijn vervaardigd uit gesteente met eigen 
karakteristieken. Ze gaan erg goed samen met de grijze tegels van Mosa 
Terra alsmede met de designkranen van Dornbracht. 

Wat ons opvalt, is dat alle ruimtes een fijne afmeting hebben. Niet te groot om je verlo-
ren te voelen maar ook zeker niet te klein. Daarbij houdt Remy rekening met heldere 
zichtlijnen en krijgen functies een slimmere plek, wat bijdraagt aan de ruimtelijkheid. 
Ook geeft hij met deze herindeling het gevoel van privacy, door ruimtes afsluitbaar te 
maken of door bijvoorbeeld de woonkamer op de eerste etage te plaatsen zoals hij ook 
deed bij zijn eigen woning. Uiteraard paste Remy meubels toe uit zijn eigen collectie 
alsmede zijn ontworpen bedden voor het sjieke doch eigentijdse topmerk Nilson Beds.

De grote haard van Stuv , geleverd en geplaatst door Hooijer Haarden & Vloeren.

De stijlvolle bedden van Nilson Beds, ontworpen door Remy Meijers.
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Penthouse Amsterdam

The Dylan
Heden en verleden vloeien samen in verborgen parel
In het bijzondere decor van dit vijfsterren boutique hotel The Dylan vloeien heden en verleden samen. Het verleden 
begint rond 1600, toen een houten gebouw werd neergezet op dit stukje grond aan de Keizersgracht. Het kreeg van 
oorsprong de functie van een theater, waar zelfs stukken van Shakespeare werden uitgevoerd en wat door vele bekende 
gasten, zoals de Prins van Oranje, werd bezocht. 
Niet veel later kwam er een stenen gebouw, wat helaas in 1722 tijdens een voorstelling volledig afbrandde. Een jaar 
later werd een liefdadigheidsstichting eigenaar van het pand, waarna het pas in 1998 volledig werd gerenoveerd en 
heropend als luxe boutique hotel. Daarbij is de in het oog springende 18e-eeuwse Schouwburgpoort gelukkig behou-
den gebleven. 
Voor het interieurontwerp van zestien nieuwe kamers, waaronder twee exclusieve suites, liet Remy zich met name in-
spireren door de historie van het pand. Hij koos voor eigentijdse, architectonische ingrepen en zijn kenmerkende inge-
togen kleuren en maakte er een uitgebalanceerd en levendig decor van. Alles wat je in de kamers ziet, is door Remy 
ontworpen. Hij paste meubels en verlichting toe uit zijn eigen collectie en combineerde het geheel met zelf ontworpen 
bedden (voor Nilson Beds), kleden en kleine accessoires. Het hele project is overigens in slechts twee maanden tijd 
gerealiseerd, van ontwerp tot oplevering. 
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Penthouse krijgt status ‘RTL Droomhuis’
Dit royale penthouse in hartje centrum verscheen voorjaar 2015 als Droomhuis 
in RTL Woonmagazine. Op 250m2 woonoppervlak creëerde Remy, in samen-
werking met een van zijn vaste partners In Toom Bouw en Interieur, vooral 
eerst veel licht en ruimte door een aantal gedurfde ingrepen toe te passen. De 
afwisseling van de donkere wandmeubelen van meubelmaker Bom Interieurs 
en de lichte gietvloer van Senso maakt dat de functie van deze ingrepen nog 
eens extra wordt benadrukt. 
De grote haardpartij van Het Openhaarden Huys en de ruime keuken met dito 
kookeiland brengen door hun afmetingen een bepaalde rust in het interieur, 
net als het repeterende gebruik van wengé en het natuursteen van Van Leeuwen 
Natuursteen uit Meerkerk. 

Een echte eyecatcher is de Subzero – Wolf wijnkoelkast, die familie en 
vrienden vanzelf uitnodigt aan de prachtige keukentafel. Onze favorieten 
zijn de lage salontafel van Remy Meijers en het enorme kleed waar deze 
op staat. De verlichting van Modular en Delta Light, de domotica van 
GVE Techniek en de raambekleding (zowel de shutters als de gordijnen) 
van Spaan Projecten Stoffering maken het helemaal af. 
In de slaapkamer paste Remy prachtige details toe, zoals de door hem 
ontworpen klinkloze deuren van Bod’or als ook het bad van Villeroy & 
Boch dat als het ware onder de verlengde wastafel wegloopt. Het uit-
gangspunt van contrasten in kleur en materiaal zorgen ervoor dat verdere 
toepassingen zoals kleur of accessoires overbodig zijn. “Ook hier schuilt 
de kracht van het interieur in rust en niet in poespas”, aldus Remy. 

Remy Meijers als BN’er 
Naast bijvoorbeeld Jan en Monique des Bouvrie en Marcel Wolterinck, is Remy 
Meijers een van de interieurontwerpers die een bijdrage levert aan het populaire 
programma RTL Woonmagazine. Hij heeft al een groot aantal stijlvolle meta-
morfoses op zijn naam heeft staan.
“Ik heb net mijn zevende seizoen met heel veel plezier afgerond. Ik laat mijn 
ideeën graag zien aan een breder publiek. Bovendien vind ik dat een goede ont-
werper ook in staat moet zijn om voor een andere doelgroep te ontwerpen. Door 
dit programma bereik in een keer een grote groep mensen, die ik op deze wijze 
waardevolle tips en adviezen kan geven.

De lichte gietvloer van Senso.

 De wijnkoelkast van Subzero – Wolf.

NL5_EST_MEIJERS_8/1.indd   7 30/11/16   10:27



“Ook hier schuilt de kracht van het interieur 
in rust en niet in poespas”

Hoewel de ruimtes waarvoor ik het interieur ontwerp soms op elkaar lijken, 
hebben de bewoners heel verschillende wensen en behoeften. Dat maakt iedere 
aflevering weer een enorme uitdaging. Maar ook echt een feestje, want als team 
kunnen we het heel goed met elkaar vinden, zijn we goed op elkaar ingespeeld, 
sparren we met elkaar en hebben we ontzettend veel lol.  

Daarnaast vind ik tv op zichzelf een boeiend medium. Ik zou het supergaaf en 
interessant vinden om hier meer mee te doen, bijvoorbeeld een heel eigen pro-
gramma te maken.” 

Kunt u zich helemaal vereenzelvigen met de stijl en de werkwijze van Remy 
Meijers en bent u op zoek naar een interieurarchitect voor uw woning? Kijk dan 
voor meer informatie op www.remymeijers.nl 
Wij sluiten overigens niet uit dat The Art Of Living in de toekomst meer van 
Remy laat zien!

Tekst: Mascha Ekkel | LEEM Wonen

Fotografie: René Gonkel ©
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Partners bij deze projecten:

Stadsvilla aan het park: Penthouse Amsterdam:

Bedden
Nilson Beds, Barneveld
Tel.: 0342 – 478452
www.nilsonbeds.nl

Haard (merk Stûv)
Hooijer Haarden en Vloeren, Amersfoort
Tel.: 033 – 4799947 
www.haarden-vloeren.nl

Kranen
VOLA Nederland BV, Amsterdam
Tel.: 020 – 3656356
www.vola.com

Gietvloer
Senso, flagshiptore Amsterdam
Tel.: 020 – 4963046
www.sensovloeren.nl

Wijnkoelkast
Alluance Group, Genemuiden
Tel.: 038 – 3851850
www.alluance.nl

Openhaard
Het Openhaarden Huys, Leerdam
Tel.: 0345 – 599165
www.hetopenhaardenhuys.nl
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