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HET HUIS VAN

REMY MEIJERS
Hoe slecht een historisch gebouw er ook aan toe is, het heeft bijna altijd nog een toekomst. Dat bewijst
de bekende interieurontwerper Remy Meijers maar weer eens met zijn fraaie grachtenpand in Utrecht.
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Op de binnenplaats, de ruimte tussen voor- en achterhuis, kwam het trappenhuis. Net als de kozijnen is de trap gemaakt
van staal. Op de vloer ligt Statuario-marmer, gelegd door Lenarduzzi Natuursteen. De glazen schaal is van Muurbloem.
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‘Voor Tineke gaf het uitzicht op de gracht de doorslag’

De woonkamer biedt zicht op de Stadsbuitengracht. Bank Venice, salontafel Weligama en
kleed Tan Tan komen uit de Remy Meijers
Collectie. De lamp is de Fortuny van Pallucco,
de spots komen van Modular Lighting. De poef
op de voorgrond is van Heins Home. Houten
bijzettafel, gouden theepot en kom, kussens
en gele schaal komen van Pols Potten. Briquekleurige vaas van Cor Unum, roze glazen vaas,
Eames-stoel van Vitra, fluwelen poef en zwartwitte plaid van Mae Engelgeer (alles Mobilia).
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Eettafel Slide is een ontwerp van Remy Meijers
voor Odesi. Het rode kunstwerk aan de muur is
een werk van Simone van Bakel. Inbouwspots
van Flos, opbouwspot Nomad van Modular
Lighting, kandelaars van Iittala.
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Achter de eettafel hangt een uitvergrote zwart-witfoto van surfers in Portugal,
gemaakt door Remy. De Revolt-stoelen zijn ontworpen door Friso Kramer
voor Ahrend. Vaas en glas van Iittala (Mobilia). LINKS De lamp boven de
eettafel is de Dot Show van Muurbloem. De tegels op het kookeiland komen
van Mosa, de bar zelf is gemaakt van Hi-Macs. Barkrukken Déja Vu van Magis.
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De keuken is op maat gemaakt door Peter Vocking
Meubelmakers naar ontwerp van Remy Meijers.
Het werkblad is van terrazzo, de apparatuur komt
van Miele, kraan van Dornbracht. De houten
beelden zijn gemaakt door Carolina Veerkamp.

‘Bij de eerste bezichtiging wist ik al hoe de zichtlijnen moesten worden’
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Soms word je er ineens weer aan herinnerd
hoe bijzonder het erfgoed van Nederland is.
Als je langsgaat bij interieurontwerper Remy
Meijers bijvoorbeeld, die in de Utrechtse binnenstad woont en werkt aan de Bemuurde Weerd
Oostzijde. Een intrigerende naam, die al in de dertiende (!) eeuw is ontstaan. Deze buurt – bij de
overgang van de Oudegracht naar de Vecht, net
buiten de singels van de binnenstad – is feitelijk
een Vinexlocatie, ver avant la lettre: het was de
eerste wijk die buiten de Utrechtse singels werd
gebouwd. Om het waterpeil in de stad beter te
kunnen reguleren, werd er net buiten de stad een
sluis gebouwd: de Weerdsluis. Rond 1330 werd
het voorstadje ommuurd en omgracht. Vandaar
de bijzondere naam.
Remy en zijn vrouw Tineke kochten het monumentale, 350 m² tellende grachtenpand negen
jaar geleden. Op de benedenverdieping heeft
Remy zijn ontwerpbureau gevestigd, de twee
bovenetages gebruiken ze als woonhuis. Voordat
het stel het pand kon betrekken, is er heel wat
water door de gracht gestroomd.
‘We vielen voor de plek, het karakter, de ruimte en de mogelijkheden. We zochten een oud huis
in de binnenstad, op een goede
zichtlocatie,’ vertelt Remy. ‘Voor
Tineke gaf het uitzicht op de
gracht de doorslag. Het pand verkeerde echter in erbarmelijke
staat. Zo stonden er pannen onder het dak om het regenwater
op te vangen en Tineke is zelfs
door de vloer van de begane
grond gezakt, door het luik bij de
deur naar de werkruimte. Gelukkig heeft ze daar niets aan overgehouden, maar het gaf wel aan
dat er drastische maatregelen
nodig waren. We hebben het
pand bijna volledig gestript – alles in overleg met
de gemeente omdat het een gemeentelijk monument is. De oorspronkelijke details die er nog
waren, hebben we uiteraard behouden.’
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functies het best kunt onderbrengen, waar de
lichtinval goed is en waar deze punten verbeterd
kunnen worden.’
Bij de verbouwing werd een aantal historische
elementen hersteld, zoals de schouw op de eerste
verdieping. Ook de gevel, die halverwege de twintigste eeuw tot winkelpui was verbouwd, werd
in ere hersteld door de beeldbepalende kozijnen
terug te brengen. De bedompte patio die het voorhuis met het achterhuis verbond, werd
getransformeerd in een glazen huis waarin een
stalen trap kwam. Het pand werd open van karakter, met een minimum aan binnendeuren.

UITGESPROKEN KEUZES
Het balkenplafond aan de grachtzijde van de
woonkamer werd geschilderd in de mosterdgele
kleur die Remy aantrof op een aantal balken nadat het oude, gestuukte plafond was verwijderd.
Voor een ontwerper die ook wel wordt omschreven als Mister 50 Shades of Grey een hele cultuuromslag. ‘In ons vorige huis was het kleurenpalet
dat ik had gebruikt een stuk kleiner. En ik werkte voorheen met
niet meer dan drie materialen:
licht eiken, antraciet schilderwerk en betonnen gietvloeren.
Inmiddels ben ik uitgesprokener
geworden; ik wilde weleens ervaren hoe het zou worden als ik
meer verschillende materialen
zou gebruiken. Een rijke materialisering, waarbij je zin krijgt om
de materialen aan te raken. Daarom heb ik gekozen voor een marmeren vloer in de hal en
visgraatparket in de studio. Een
huis dicteert natuurlijk ook wat
je moet doen. De kleur die ik op
de balken vond, is gewoon heel
geschikt voor die plek. Het is
warm, sfeervol en het blijft harmonieus – daar
hecht ik veel belang aan.’
De keuken, de kasten, de trap, de meeste meubels: bijna alle elementen in het huis zijn door
Remy zelf ontworpen. De ontwerper werkt altijd
met dezelfde meubelmaker en dezelfde aannemer. ‘Dat garandeert optimale kwaliteit omdat ik
precies weet hoe zij werken. Ik heb bijna dagelijks
contact met tien man: een productdesigner, een
tuinarchitect, een interieurontwerper… Allemaal
freelance professionals op wie ik kan vertrouwen.
Zo blijft het mogelijk dat ik zelf het contact hou
met mijn opdrachtgevers, en dat ik alles wat hier
de deur uitgaat zelf heb ontworpen.’

‘Een huis dicteert
vaak zelf wat je moet
doen. Zo is het geel
dat ik op het
balkenplafond
aantrof, heel geschikt
voor die plek: warm
en harmonieus'

OPEN VAN KARAKTER
Dat strippen leverde karrenvrachten sloopafval
op. ‘Er is zo’n 450 kuub uitgekomen. Het ging elke
dag af en aan met de containers, we hebben er zeker 45 gevuld. Dat leverde binnen behoorlijk veel
extra ruimte op; ik denk dat het huis er 100 kuub
groter door is geworden,’ lacht Remy. Vanaf de
eerste bezichtiging wist de interieurontwerper
hoe het huis eruit moest gaan zien. ‘Ik zie meestal
direct hoe een huis beter kan. Hoe de zichtlijnen
moeten worden, waar je de verschillende woon-

remymeijers.nl

Het bed is van Nilson Beds, ernaast een door Remy ontworpen tafeltje van Odesi. Het behang is van Vescom, kussens van Mobilia,
de vazen zijn vintage.
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‘We hebben rijke materialen toegepast, materialen die je wilt aanraken’

De slaapkamer wordt slechts door een inloopkast en een niveauverschil
gescheiden van de badkamer. De betonnen plaat links bedacht Remy
voor het neerzetten van mooie objecten, zoals de schemerlamp van
Moooi. Blauw keramieken krukje van Baden Baden.
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Bad van Villeroy & Boch, kraan van Ponsi. Het wastafelmeubel is
op maat gemaakt door Peter Vocking Meubelmakers. Vaasje van
O4 Home, plateau voor toiletartikelen uit Remy Meijers Collectie,
krukje uit de Cork Family van Jasper Morrison voor Vitra (Mobilia).
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