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Over de interieurdesigner | Meijs Wonen
Bart van der Meijs bouwde zijn droomhuis aan het water in Oisterwijk. Hij wist de hand te leggen op twee percelen aan de Achterste 
Stroom. Hij betrok de prachtige villa met zijn vrouw Sonja en hun vier dochters. De riante villa is smaakvol ingericht. Niet verrassend, 
want Bart is al 25 jaar de eigenaar van een grote woonwinkel in Tilburg: Meijs Wonen. Bart: “Van de vloerkleden tot het behang, alles 
komt uit de eigen toko.” Eraan gewend om zijn klanten te voorzien van totaaladviezen, kon hij zich deze keer uitleven in zijn eigen 
huis. Ruim dertig jaar geleden zette vader André van der Meijs zijn eerste stappen in de interieurbranche. Bart en André werkten 

Interieurdesigner Bart van der Meijs

jarenlang samen. Inmiddels staat Bart aan het roer. Voordat hij aan het werk ging als interieurspecialist, 
had hij veel van de wereld gezien en kwam beslagen ten ijs. Zijn talenkennis en het netwerk dat hij 
binnen de internationale interieurbranche had opgedaan, waren de goede toevoegingen op het juiste 
moment. De klassieke insteek van het bedrijf werd in de loop der jaren over een andere boeg gegooid. 
De nieuwe koers bleek een succes. Van der Meijs werd dealer van hoogwaardige merken en Bart 
ontwikkelde de capaciteit om volledige interieurs in te richten. Van der Meijs heet inmiddels Meijs 
Wonen, en hoewel de nieuwe identiteit het bedrijf weer een slag verder brengt, blijft de liefde voor 
kwaliteitsdesign onveranderd.
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De luxe keuken, met marmeren keukenblad, is gemaakt door Revy Stone. Dit bedrijf leverde ook het natuursteen. 



‘‘Het marmer geeft de 

keuken een chic tintje”

Keuken en eetkamer | Chic industrieel
“De keuken is voor Sonja en mij heel belangrijk,” vertelt 
Bart, “dus daar zijn we mee begonnen. We houden allebei 
ontzettend van koken.” Grote trots is de royale koelcel, die 
flink wat opslagruimte – en daarmee comfort – biedt. Het 
marmeren keukenblad is in het midden gelijmd en strekt 
zich uit over een lengte van vijfenhalve meter. Dit marmer 
geeft de keuken, die verder een wat industriële uitstraling 
heeft, een chic tintje. Een doorkijkhaard scheidt de keuken 
van de eetkamer, waar een interessant object dienst doet als 
eettafel. Het is een organische tafel in de vorm van een kei, 
die zitruimte biedt aan tien tot twaalf man. Bart: “Je kunt 
er overigens ook prima met twee personen heerlijk  genieten.” 
Aan de eettafel prijken stoelen met zachte contouren 
en subtiele Italiaanse stiksels, naar een ontwerp van Piet 
Boon. Ze hebben een ingetogen en tegelijkertijd weelderige  
uitstraling. De lamp boven de eettafel is een eyecatcher en 
tijdloos design van glas met donker eikenhout.
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Arclinea concept store leverde de keuken.



‘‘De houtgestookte haard is 

een heerlijke sfeermaker”

Woonkamer | Ruimte voor een elftal
“De aangrenzende woonkamer heeft een heerlijke plofbank 
uitgevoerd in chenille”, vertelt Bart. Het meubel bestaat uit 
losse delen die je op verschillende manieren aan elkaar kunt 
koppelen, zodat de zitkamer steeds een nieuwe uitstraling 
krijgt. Ook hier is weer rekening gehouden met het grote 
gezin en met gasten, voor die typische Brabantse gezelligheid. 
Op de bank kun je namelijk een heel elftal kwijt. De hout-
gestookte haard is een heerlijke sfeermaker. Er is flink wat 
bergruimte in de royale kastenwand van eiken fineer. 
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De openhaard van Metalfire maakt de woonkamer nog sfeervoller.
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De houten trap in de master bedroom, gemaakt door Houtambacht, is een kunstwerk op zich. Houtambacht realiseerde ook het eiken maatwerk in de woning. 
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Highlights | Juweeltjes 
De eerste verdieping herbergt een aantal juweeltjes. De 
master bedroom bijvoorbeeld, met zijn bijna drieënhalve 
meter hoge ramen die uitzicht bieden op de tuin en het 
water. Eyecatchers hier zijn een ligbed met casual  design 
en een tafellamp van handgeblazen glas met in het  midden 
een metalen reflector, waardoor de lichtbron lijkt te 
 zweven. Qua wellness is het goed toeven in en rond deze 
 Oisterwijkse woning. Vanuit de master bedroom leidt een 
trap naar een sauna met kachel en infraroodstralers. 
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Exterieur | Statige soberheid
Het droomhuis dat Bart samen met zijn vrouw liet  bouwen, 
bevindt zich in een oude buurt vol statige panden. Om 
het exterieur daarbij te laten aansluiten, kozen ze voor 
een  sobere voorkant: een dak van lei en oude stenen. Die 
 stenen zijn  bestreken met kalei: een mengsel van onder 
meer kalk, zand en water dat er met een blokkwast opgezet 
is, waardoor je mooi de structuur van de kwastslagen ziet. 
De tuin is voorzien van een poolhouse, zwembad en mat-
zwarte douches met een strakke uitstraling. De twee glazen 
puien van het poolhouse kunnen helemaal open, voor het 
betere  buitengevoel. Een landschapsarchitect maakte het 
 tuinontwerp, dat de twee kavels van het hoofd- en bijgebouw 
verbindt. De stoere tuin is voorzien van industriële betonplaten 
en comfortabel buitenmeubilair. 
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De tuin is voorzien van een poolhouse, zwembad van VSB en matzwarte douches van JEE-O. 

Het vaste meubilair, alsmede de verlichting en tuinmeubelen (merk Piet Boon), komen van Meijs Wonen. 
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Meubilair, Lampen & Tuinmeubelen (Piet Boon)
Meijs Wonen, Tilburg
Tel.: +31 (0)13 – 5359464
www.meijswonen.com 

Binnendeur oplossingen
Doors Orange, Someren
Tel.: +31 (0)6 – 46352012
www.doorsorange.nl

Schilderwerk
Paint Projekt, Tilburg
Tel.: +31 (0)6 – 30069347
www.paintprojekt.nl 

Trappen en eiken maatwerk
Houtambacht, Minderhout
Tel.: +32 (0)478 – 373972
www.houtambacht.be 

Haard
Metalfire+ bv, Evergem
Tel.: +32 (0)9 – 2615190
www.metalfire.eu

Zonwering
SUNWAY (Benelux) B.V., Nieuwegein
Tel.: +31 (0)30 – 6083100
www.sunway.nl

Interieurbouw
Ad van Ierland Interieurbouw, Loon op Zand
Tel.: +31 (0)416 – 530659
www.interieurbouwadvanierland.nl

Beeld en Geluid
Henri Tibosch, Tilburg & Den Bosch
Tel.: +31 (0)73 – 5031688
www.henritibosch.nl 

Tekst: Birgitta van der Linden, BLUSHtxt  |  Fotografie: Dré Wouters

Keukenapparatuur
Gaggenau, Hoofddorp
www.gaggenau.nl

Realisatie buitenruimte
Rodenburg tuinen, Harmelen
Tel.: +31 (0)348 – 412466
www.rodenburgtuinen.nl 

Keuken
Arclinea concept store, Gorinchem
Tel.: +31 (0)183 – 218000
www.arclineaconceptstore.nl

Natuursteen
Revy Stone, Kaatsheuvel
Tel.: +31 (0)416 – 317800
www.revystone.nl

Gymapparatuur
Technogym, Capelle aan den IJssel
Tel.: +31 (0)10 – 4223222
www.technogym.com

Buitendouches
JEE-O, Nijmegen
Tel.: +31 (0)24 – 3730010
www.jee-o.com 

Zwembad en sauna
VSB, Diessen
Tel.: +31 (0)13 – 5047000
www.vsbwellness.nl 

Partners
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