
Duurzame materialen zijn beeldbepalend
Het is alsof de tijd heeft stilgestaan in dit gedeelte van de binnenstad van Amersfoort. De 
prachtige klassieke villa’s die begin 1900 zijn gebouwd, stralen een bepaalde statigheid uit. 
Hier wonen is een voorrecht. De eigenaren van deze villa waren op zoek naar een inrichting 
en invulling van de ruimten die geheel aan hun wensen en smaak zouden voldoen. In het 
ontwerp dat Remy Meijers maakte is de oorspronkelijke indeling van de woning overeind 
gebleven en zijn heldere zichtlijnen gecreëerd. Er is een nieuwe aanbouw aan de achterzijde 
gerealiseerd en fl ink gevarieerd met goede, duurzame materialen. De klassieke statigheid 
van weleer is vertaald naar een rijke variant van het heden. Aannemer Legemaat van Elst 
en interieurbouwer Bom Interieurs hebben met ziel en zaligheid aan dit project meegewerkt. 
Dat is zichtbaar en voelbaar. De villa ademt rust, licht en ruimte uit. Alles is in balans. 

Wie het werk van interieurarchitect en productontwerper Remy Meijers kent, 

weet dat hij in zijn ontwerpen vaak kiest voor een minimaal kleurgebruik, rust en 

heldere lijnen. Hij creëert overzicht, zodat ruimten kloppen en met materialen en 

stoffen uitgepakt kan worden. Het gaat steeds om het vinden van de essentie 

van een ruimte. Van daaruit worden de lijnen op papier gezet en wordt alles wat 

overbodig is weggehaald. Remy Meijers maakt ontwerpen voor woonhuizen, 

Continue zoektocht naar essentie 
en overzicht 

hotels, bedrijven en expositieruimten en toont met de Remy Meijers Collectie zijn visie op de kracht van meubelen en 

accessoires. Op het eerste oog siert de eenvoud, daarna volgt direct het comfort en de rijke materiaalkeuze. Je wilt de 

stoffen voelen en met je hand de lijnen van de meubelen volgen. In samenwerking met onder andere aannemers en 

interieurbouwers komen de mooiste projecten tot leven en dagen de partijen elkaar uit om het maximale in elkaar naar 

boven te halen. De projecten die Remy Meijers in het buitenland oppakt, boren een nieuwe laag inspiratie aan en prikkelen 

zijn creativiteit. De oceaan is een fantastische inspiratiebron voor hem. Die is overzichtelijk, ruimtelijk en altijd weer anders. 

Interieurarchitect Remy Meijers

Fotografi e: Pablo D
elfos

De e-installaties, domotica, inbraakbeveiliging en het observatiesysteem, de draadloze 
netwerkverbinding en toegangscontrole werden allemaal geïnstalleerd door Den Boer 
Elektrotechniek.
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“Ontwerpen van Remy Meijers zijn een combinatie 
van rust en prikkeling van nieuwsgierigheid”

Alles klopt
Bij binnenkomst lopen we via de lichte hal rechtdoor naar de keuken. Links vinden we 
een ruime garderobe, de lift, de trap naar de wijnkelder en naar de eerste verdieping. De 
glasplaat in de vloer van de hal biedt zicht op de rijke inhoud van de wijnkelder. De 
Carrara natuurstenen vloer is een knipoog naar vroeger. Het is alsof de vloer hier altijd al 
heeft gelegen. In combinatie met de lichtgrijze wanden, de contouren van de glazen pui en 
de taatsdeuren is dit een prachtig voorbeeld van de mix van krachtig statig en minimalistisch 
ingetogen. De eigenaren houden van koken en staan het liefste met het hele gezin in de 
keuken. Remy Meijers situeerde de ruime keuken in de nieuwe aanbouw en gaf het 
antracietkleurige kookeiland annex bar een krachtige uitstraling door het contrast in 

kleur en materiaalkeuze op te zoeken. Een tweede aanrecht gaf hij plek in 
een afsluitbare nis. De verdiepingshoge keukenkast vormt de achterwand 
van de keuken. De deuren vormen een strak en gelijkmatig patroon. 
De keuken is van alle gemakken voorzien en heeft onder andere een 
vijfpits gasfornuis, een grote wijnkoelkast, stoomoven en combi oven. 

Hoofdaannemer Legemaat van Elst stripte het huis, verving de dakkapellen, plaatste een 
uitbouw, bracht een betonkelder aan, isoleerde alles en deed de renovatie inclusief 
schilderwerken.

Het maatwerk van keuken tot zolder werd gedaan door Bom Interieurs.
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Neem plaats aan de ruime eettafel, kijk uit over de rijk ingerichte tuin 
of dwaal in gedachten af als je naar het spel van het vuur in de doorkijk 
open haard kijkt. Over ontspannen gesproken: zowel vanuit de keuken 
als vanuit de zitkamer kun je van de open haard genieten. Tel daar de 
lichte hoekbank, het warme kleed, de lage tafel en de zachte materialen 
van de poef bij op en je krijgt een aangename combinatie van rust en 
overzicht. Alles klopt. 

In de tweede zitkamer zijn donkere, bijna zwarte tinten gebruikt. 
Daarbij was de originele schouw van donker natuursteen uitgangspunt. 
Aan beide zijden hiervan zijn symmetrische boekenkasten gemaakt die 
ook plaats bieden aan bijzondere objecten. De vloer is van eikenhout 
en gelegd in een rijke Hongaarse punt.       

Ontspannen genieten
Op de eerste etage zijn de master bedroom, ruime inloopgarderobe en 
badkamer met elkaar verbonden en loopt de houten vloer door tot aan 
de badkamerentree. De inloopgarderobe bevindt zich aan beide zijden 
van de verbindende gang en bestaat uit een kastenwand tot aan het 
plafond. De bruinrode rookglasdeuren zijn voorzien van verticale latjes 
die in een strak patroon, net iets uit elkaar, zijn aangebracht. Als de 
verlichting in de kast brandt, geeft dit een prachtig lijnenspel op de 
vloer en het plafond. De strakke verlichting aan het plafond volgt de 
lijn van de kasten. In de ruime badkamer staat het bad vrij in de ruimte 
en ook hier kun je genieten van het rustgevende effect van de open haard. De badkamer heeft tevens een stoomcabine en een inloopdouche. Over de gehele lengte 

van de badkamer is een lage kast met brede laden gemaakt met twee fonteintjes. De wanden 
van de douche en stoomcabine zijn afgewerkt met Carrara natuursteen. Het is duidelijk 
dat de eigenaren ontspannen heel belangrijk vinden, want zelfs in hun slaapkamer hebben 
ze gekozen voor een open haard. Bijzonder aantrekkelijk. 
Op de tweede verdieping vinden we de slaapkamers van de kinderen, een zithoek, pantry 
en een badkamer waar je vanuit beide slaapkamers naar binnen kunt. Het is een zeer 
lichte, ruime en overzichtelijke verdieping waar de kinderen hun eigen ritme kunnen 
bepalen en volledig zelfstandig kunnen wonen. In deze statige villa herleeft het rijke 
verleden. Remy Meijers vertaalde dit naar een smaakvol en toekomstbestendig ontwerp. 
Het leven is heerlijk in Amersfoort. 

Tekst: Linde ten Broek

Fotografie: René Gonkel

Het Openhaarden Huys plaatste de verschillende haarden in de woning.

In de badkamer werden kranen gebruikt van Vola.

Doorkijkjes als deze geven een historisch pand een moderne aanblik.
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Buitengewoon wonen in Vleuten

In Vleuten bezochten we een andere woning die Remy Meijers onder handen nam. In 
het oorspronkelijke ontwerp van deze plek was de woning naar de straatkant gericht en 
was er geen zicht op de lange diepe tuin. De eigenaren hadden een uitgebreid wensenpakket 
en behoefte aan veel ruimte. Maar dat kon niet allemaal gerealiseerd worden in de 
oorspronkelijke woning. Het moest dus anders, maar hoe? Remy Meijers maakte een 
ontwerp waarin de schuur, die haaks op de boerderij stond, bij de woning getrokken 
werd. Twee muren kregen brede glazen schuifdeuren, zodat het uitzicht op de tuin met 
zwembad een wezenlijk onderdeel van de woning werd. Overal waar je bent, kijk je in het 

“De eigenaren hadden een uitgebreid 
wensenpakket en behoefte aan veel ruimte”

groen. Alleen de gevels zijn blijven staan, geen enkele kamer is op zijn 
plek gebleven. De woonkamer en de keuken zijn in de oorspronkelijke 
schuur gesitueerd, de slaapkamers en badkamers bevinden zich in het 
oude woonhuis. De vliering van de schuur is weggehaald en hierdoor 
ontstaat een open en ruimtelijk gevoel. De gordingen van de dakcon-
structie zijn met opzet in het zicht gehouden en de stalen balken zijn 
voorzien van een donkere coating. In het dak zijn twee grote ramen 
geplaatst. Overal komt licht naar binnen en kijk je naar buiten. 

Als hoofdaannemer en projectcoördinator had In Toom bv de verantwoording over de volledige verbouwing, 
renovatie, inrichting en afwerking.
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Licht en zicht
We komen de woning binnen via een ruime hal met grote lichtgrijze tegels op de vloer en 
kunnen rechts naar de praktijkruimte lopen. Gaan we naar links, dan kunnen we via de 
inloopgarderobe naar de ruime badkamer en de master bedroom. Op de eerste verdieping 
bevinden zich de kamers van de kinderen en hun eigen gemeenschappelijke badkamer. 
Onze aandacht wordt echter getrokken door de ruime lichte woonkamer. Rond de open 
haard staat een ruime bank, daarachter kun je plaatsnemen aan een grote eettafel. Het 
kookeiland heeft een robuust terrazzo blad en loopt door in de ruime bar van beton. Dit 
is een heerlijke plek om even neer te strijken en de dag door te nemen. 

“De afwerking is met gevoel voor detail 
tot stand gekomen”

Bom Interieurs deed ook hier het volledige maatwerk, inclusief de keuken.

Terrazzo zie je vaak op vloeren, maar hier is het gebruikt voor het keukenblad.
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Project Amersfoort werd mede gerealiseerd door: 

Interieurarchitect
Remy Meijers Interieur- en productdesign, Utrecht
Tel.: +31 (0)30 – 2763732
www.remymeijers.nl

Hoofdaannemer
Legemaat Van Elst, Woudenberg
Tel.: +31 (0)33 – 2861569
www.legemaatvanelst.nl

Interieurbouw
Bom Interieurs, Schoonhoven
Tel.: +31 (0)182 – 320010
www.bominterieurs.nl

Haarden
Het Openhaarden Huys, Leerdam
Tel.: +31 (0)345 – 599165
www.hetopenhaardenhuys.nl

E-installatie en domotica
Den Boer Elektrotechniek, Scherpenzeel
Tel.: +31 (0)33 – 2778283
www.denboer-elektro.nl

Kranen
Vola, Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 – 3656356
www.vola.com

Project Vleuten werd mede gerealiseerd door: 

Interieurarchitect
Remy Meijers Interieur- en productdesign, Utrecht
Tel.: +31 (0)30 – 2763732
www.remymeijers.nl

Hoofdaannemer & projectcoördinator
In Toom bv, Geldrop
Tel.: +31 (0)6 – 10250720
www.intoom.nl

Interieurbouw
Bom Interieurs, Schoonhoven
Tel.: +31 (0)182 – 320010
www.bominterieurs.nl

Glaswerk badkamer
Driessen Interieurglas, Helmond
Tel.: +31 (0)492 – 553388
www.driesseninterieurglas.nl

De keuken heeft een strakke achterwand met keukenkastjes. Het patroon van de deurtjes 
is symmetrisch en de nis met de koffieapparatuur is een verrassende onderbreking. De 
eikenhouten frontjes van de kasten zijn geolied en semi-zwart van kleur geworden. De 
afwerking is met gevoel voor detail tot stand gekomen. Over alles is nagedacht. Het klopt 
helemaal. Rust, overzicht, licht en heel veel ruimte. 
Niets is meer wat het ooit was. De plek is getransformeerd tot een rijk buitenhuis. Wonen 
op tien minuten fietsafstand van de binnenstad van Utrecht is geweldig.

Tekst: Linde ten Broek 

Fotografie: René Gonkel

“Het klopt helemaal. Rust, overzicht, licht
en heel veel ruimte”

Het gehard matglas in de badkamer is afkomstig van Driessen Interieurglas.
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