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Van gedateerde woning tot stijlvol ‘Remy-huis’

Op een gewilde locatie in de Utrechtse binnenstad transformeerde 

interieurarchitect Remy Meijers een gedateerd huis met een hokkerig 

karakter tot een sfeervolle, open en hedendaagse familiewoning.  

Met respect voor het verleden is het interieur flink aangepakt en is 

het pand aan de achterzijde flink verruimd. De grote raampartijen, 

natuurlijke materialen, de heldere belijning en indeling en het 

(maatwerk)meubilair vormen samen een prettig geheel en geven de 

woning een vanzelfsprekendheid. Alsof het altijd al zo was en zo hoort 

te zijn. 

Als fans van zijn ontwerpstijl én zijn rijke collectie meubelen 

en accessoires schakelden de opdrachtgevers de creatieve 

interieurarchitect in om een stijlvolle Remy-woning te realiseren, 

waarin zijn meubelontwerpen – van de stalen deuren en de eettafel 

tot het bankstel en de gordijnen – een verlengstuk vormen van zijn 

interieurarchitectuur. Door in de hal, in de keuken en in de primaire 

badkamer het klassieke materiaal terrazzo toe te passen – uitgevoerd 

in verschillende kleuren binnen zijn kenmerkende kleurenpalet –, legt 

Remy op fraaie wijze een link naar de historie van het pand én zorgt 

hij voor harmonie in het totaalbeeld. De materialen hout en beton 

voegen warmte en diepte toe aan het interieur, waarin de kunstwerken 

van kunstenaar Rep Ringel op subtiele wijze voor kleur zorgen. 

In de ruime familiewoning speelt het gezinsleven zich af op de 

begane grond. Het luxe privédomein van de ouders – inclusief een 

inloopgarderobe – is op de eerste verdieping gesitueerd en de 

kinderen hebben op de bovenste woonlaag hun eigen plekje.  

De klassieke kamer en suite – de duidelijke scheiding tussen de voor- 

en achterkamer – was uit de woning verwijderd voordat Remy startte 

met de verbouwing. Door het plafond licht te verhogen en er een grijs 

geschilderd vlak aan toe te voegen, is het hem gelukt om de bij de 

historische woning passende indeling in ere te herstellen. De riante 

maatwerkkeuken is deels in het nieuwe woongedeelte gerealiseerd 

en wordt verwarmd en verrijkt door het natuurlijke licht dat door de 

glazen achtergevel binnenvalt. Het kleurverschil tussen de achterwand 

en het eiland met barfunctie zorgt in deze ruimte voor een prettige 

spanning. In de woning vallen alle elementen op hun plek, waardoor 

het totaalplaatje spreekt en de woning weer minstens een generatie 

lang straalt. 

From a dated house to a stylish signature ‘Remy-residence’ 

 

Interior architect Remy Meijers transformed a dated house with lots of 

small rooms located in a popular area in the city centre of Utrecht into 

a comfortable, open-plan and contemporary family home.  

Even though the property’s history was respected, the interior has 

been completely overhauled and now includes an extension to 

create more space at the back. The large windows, natural materials, 

clear lines and layout, and the (bespoke) furniture have resulted in 

a comfortable family home that “makes sense”. Logical changes to 

create a natural flow. 

The clients were already fans of the creative interior architect’s style 

and his rich collection of furniture and accessories and so they 

commissioned him to realise an elegant ‘Remy-residence’ in which 

his pieces of furniture and designs – from the steel doors, the dining 

table, the couch, to the curtains – all become integral parts of the 

interior. By using classical terrazzo in the hall, kitchen, and main 

bathroom – in colours within his typical colour palette – Remy creates 

a beautiful link to the rich history of the property, as well as harmony 

throughout the entire interior. Materials like wood and concrete add 

warmth and depth to the interior in which artworks made by Rep 

Ringel add subtle colours. 

The family spends most of their time on the ground floor of this 

spacious family home. The luxuriously furnished sleeping quarters 

plus walk-in wardrobe of the parents is on the first floor and the 

children have their domain on the top floor. Before Remy started the 

renovation works, the living room no longer had the typical sliding 

doors that separated the front room and back room. By slightly raising 

the ceiling and painting part of it grey, he was able to restore the 

original layout of such a period house. The large bespoke kitchen now 

takes up part of the new extension to the living area where the natural 

light coming through the glass back wall creates a warm atmosphere. 

The use of different colours on the back wall and the kitchen island, 

which also includes a breakfast bar, gives a nice tension. All the 

elements in this house really come together in a very appealing way so 

it can last for at least another generation. 
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“In mijn interieurs is rust een vereiste, maar ook 

spanning, drama en rijkdom dragen bij aan een 

juiste balans”

“My interiors should always exude tranquillity,  

but a sense of tension, drama, and affluence  

fulfil my quest for perfect balance” 
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