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Remy Meijers Interieurarchitectuur
www.remymeijers.nl

Het prachtige eindresultaat van deze nieuwbouw villa in 
Brabant komt voort uit een unieke samenwerking tussen 
Lenz Architecten uit Uden en interieurarchitect Remy 
Meijers. Al vanaf de eerste schetsen is hij betrokken bij 
het ontwerp van dit grote huis. Hierbij verdiept Remy 
zich in de wensen van de opdrachtgever. De samenstelling 
van de bewoners, leefgewoontes en functies van ruimtes 
zijn bepalend voor de routing en verschillende zones 
in de woning. “De menselijke maat, de architectuur en 
het exterieur vormen de basis van mijn ontwerp, hierbij 
is het creëren van rust, balans en geborgenheid het 
uiteindelijke doel,” vertelt Remy.  

Villa Brabant

Project Facts

Fotografie: René Gonkel 
Architect: Lenz Architecten 
Uden
Haard: Heerkens Openhaarden
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Al in het begin van de bouw 
wordt het huis voorzien van 
een eerste statement. De spe-
ciaal ontworpen witstalen trap, 
die in een bescheiden knik van 
de villa lijkt te fungeren als een 
scharnier, vormt de as van de 
villa en verbindt drie verdie-
pingen. Dit sculptuur is vanuit 
iedere ruimte zichtbaar, wan-
neer je voorbij de stijlvolle en 
decoratieve houten lamellen 
kijkt. In de hele woning heeft 
Remy eenzelfde kleurenschema 
aangehouden. “Hiermee creëer 
je eenheid en rust. In de open 
ruimtes spelen verschillende 
materiaalkeuzes de hoofdrol en 
die zorgen ervoor dat je iedere 
keer verrast wordt.” 
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A7
(staand)

Remy Meijers

In de keuken is het marmeren kook-
eiland een echte blikvanger. In deze 
ruimte is gekozen voor donkere hou-
ten kastenwanden, die sfeer en rust 
geven. Een andere marmersoort is ge-
bruikt in de badkamer, het badkamer-
meubel is zowel van binnen als van 
buiten een eyecatcher. Ook in deze 
ruimte is de stenen muur van buiten 
naar binnen doorgetrokken. In de hele 
woning vind je voorbeelden van dit 
soort architectonische hoogstandjes. 
Met de terugkerende materialen zo-
als hout en diverse steensoorten heeft 
de villa een karakteristieke uitstraling 
gekregen. “Het is de perfecte mix van 
orde, overzicht, rust, geborgenheid, 
intimiteit, diversiteit en unieke de-
tails, die ervoor zorgt dat de woning er 
niet alleen prachtig uitziet, maar ook 
zo voelt,” voegt Remy Meijers toe.  
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