Warmte,
evenwicht
en tactiliteit

Wie het werk van Remy Meijers kent, weet dat hij houdt van
rust en eenvoud. Heldere lijnen kenmerken zijn ontwerpen,
net zoals een minimaal kleurgebruik. Elke overdaad verdwijnt,
alleen het essentiële blijft. Comfort en beleving zoekt de interieurarchitect en productontwerper in rijke stoffen, materialen
en detailleringen. In deze jarentachtigvilla in Twente komt dat
andermaal tot uiting. De Nederlander transformeerde een
gedateerd interieur tot een hedendaagse woonplek die licht,
warmte en tactiliteit uitstraalt.
Schuine kanten
Onlogisch. Een ander woord is er niet voor de oorspronkelijke
vormgeving en indeling van de woning: een driehoekige eetkamer, een ronde keuken, diagonaal geplaatste tegels.“Het was
zo’n beetje een kakofonie van kleur en gekke vormen, compleet
verouderd”, vertelt Remy Meijers.“Er stonden heel wat schuin
geplaatste wanden, wat maakte dat de ruimtes niet optimaal
gebruikt werden. Aan de tafel in de keuken bijvoorbeeld werd
niet gegeten. Hetzelfde in de living waar bepaalde zones compleet leeg bleven. Dat was meteen het interessante aan dit
project: hoe konden we in zo’n moeilijke ruimte toch rust en
eenheid brengen?”
Meijers pakte alleen het gelijkvloers aan, dat zo’n 350 m² betreft.
De eerste stap was de typische elementen uit de jaren tachtig
weg te werken. Remy Meijers: “De schuine kanten moesten
eraan geloven, om met rechte lijnen een veel eigentijdsere uitstraling te geven aan de ruimtes. In de eerste plaats hebben
we zo ademruimte gegeven aan de eethoek. Aansluitend daaraan zijn er twee zithoeken gecreëerd met elk een andere sfeer.
De keuken is er dan weer volledig uitgehaald en opnieuw
vormgegeven met de tuin als oriëntatiepunt.”
Formeel versus informeel
Beide zithoeken worden afgelijnd door een tapijt en hebben
elk een eigen karakter. Het ene salon is daarbij wat formeler
van toon dan het andere. Daar staan twee zetels tegenover
elkaar om interactie aan te wakkeren. Beide zijn door Meijers
ontworpen voor het Nederlandse merk Gelderland. “Dit is
een plek waar je gezellig bij elkaar bent met gasten en wat
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de ruimte: het vat mooi samen waar
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Zwembadzone
Achter de keuken kom je via een halletje aan het zwembad.
“Dat moesten we initieel niet aanpakken. Maar het was zo’n
onpersoonlijke ruimte dat ik toch een voorstel heb gedaan”,
glimlacht Meijers. “Het hele gelijkvloers was in balans op die
ene ruimte na, dat zou enorm jammer geweest zijn. De tegel
van in de keuken is ook hier geplaatst om de eenheid aan te
houden. Daarnaast is er gewerkt met twee accentmuren. Eentje in donkergrijze beton ciré, die een eigen accent toevoegt
aan de ruimte. De andere wand is volledig afgewerkt met een
houten lattenstructuur en herbergt een aantal primaire en
secundaire functies. Zo zit er een deur in die naar de technische
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