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NIELSMAIER/INTERIOR DESIGN
Residentie van gesublimeerde klasse
  
In Belgisch Zuid-Limburg ontdekte The Art of Living een huis uit duizenden. Grandioos en 
overdonderend.Jekomtwelhaastsuperlatieventekortomdeprachtenpraalenmaakfinesses
van deze droomvilla te beschrijven. Een stijlicoon dat inspireert. En tegelijk een intens gevoel 
van vrijheid en ontspanning oproept. Mede door het omringende natuurschoon en de kunstzinnige 
creaties van Interieurontwerper Niels Maier.     

Architect: Archivis
Bouwbedrijf: Eijkerbouw

Tuinaanleg: Boonakker BV
Designpotten outdoor: Domani

Rietdekker: Rietdekkersbedrijf Fer Ooms
Stalen kozijnen en schuiframen: Perfect View Windows

Niels Maier I (Interieur)architect
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Vloerkleden: JoV
Interieurdesign & meubels (o.a. Minotti) : Marres InterieurGashaard: Dalemans – Interieur, haarden en kachels

Audio & Video : MT Sound & Vision

Domoticasysteem: TELETASK
Lichte parketvloeren: Dennebos Flooring
Interieurarchitect: Niels Maier/Interior Design Verlichting: Modular

Voor mensen aan de bonuszijde van het leven staat een ‘home’ voor een 
 fantastische plek om samen te zijn en in je hoofd zo vrij mogelijk te denken. Een 
nieuwe woning, maar in toenemende mate ook het renoveren van een bestaande 
woning, is vaak de kroon op het verwezenlijken van een levensdroom. Interieur-
ontwerper Niels Maier die voor het interieur werkelijk elk detail intekende, en 
goeddeels ook zelf ontwierp, van de sensationeel mooie wastafels tot het 
wijnflessenrekindebar–isercumlaudeingeslaagd.

Interieurontwerper en interieurbouwer vormen geoliede machine
Ook de Nederlands-Limburgse bewoners verhelen niet dat ze zich koning te rijk 
voelen. De sympathieke levenspartners zijn wat de Amerikaanse psycholoog Barry 
Schwartz ‘maximizers’ noemt. Ambitieus met een hoge standaard. Succesvol in 
 beroep. Mensen die ook privé kieskeurig op zoek gaan naar het allerbeste. 
 “Maximizers maken vaak de beste keuzes. Ze overzien alle opties en weten precies 
waar ze ‘ja’ tegen zeggen. Bijvoorbeeld tegen een kundige Belgische architect en 
een van de beste aannemers in Limburg. En natuurlijk Interieurontwerper Niels  Maier. 
“Niels Maier en Interieurbouwer Leunissen vormden een geoliede machine, bleek al 
snel. Dan ga je dus niet pionieren”, glimlacht de charmante bewoonster.  

Koning te rijk in inspirerende villa
Het heeft geleid tot een woest aantrekkelijk high-end-villa. Waarbij villa eigenlijk 
een understatement is voor de eyecatcher residentie, op een perceel van 
4500m2, midden in het bos en in een oude villawijk. “In de Belgische grensstreek 
heb je in alle opzichten het beste van twee werelden. Onze vorige woning was 
modern klassiek en vanbinnen landelijk-modern. Nu hebben we gekozen voor 
eigentijds modern, maar wél met een rieten kap. Dat was een wens van mij”, zegt 
de bewoonster. Het eindresultaat is fenomenaal. Eigentijds supermodern en 
 dynamisch, maar ook warm, intiem en comfortabel. De toverwoorden, die de 
Nederlandse en Belgische beau monde tot opwinding en ontroering brengen, zijn 
in deze premium villa dan ook beslist geen luchtbubbels. Dankzij de expertise van 
de architect, aannemer en een creatief team geleid door interieurontwerper Niels 
Maier én hoog ambachtelijk vakmanschap is er een droomvilla gerealiseerd, die 
voor een blijvend positieve meerwaarde in het leven zorgt.  

State-of-the-art
De openheid en grootsheid van de ruimtes in de state-of-the-art-
villaisronduitimponerend.Alomeenverfijndecombinatievan
glasinuniekestalenprofieleneneenzeevanlicht.Desfeervan
de woning omarmt je op het moment dat je over de drempel 
van de voordeur stapt. Het huis voelt als een behaaglijke kasjmier 
trui. Warm en comfortabel. Maar door de verrassende en 
 spannende contrasten is er ook de nodige dynamiek zicht- en 
voelbaar. Een uitvloeisel van het uitgekiende interieur- en 
materiaal keuzes. Bijvoorbeeld strakke topkwaliteit betonciré, 
 gecombineerd met een fraaie eikenplankenvloer van Dennebos in 
de living. Luxe Italiaans designmeubelen, eyecatchers van 
 ambachtelijk geproduceerde decoratieve lampen. Het  totaalplaatje 
klopt gewoon. Ook de fraaie luxe keuken is werkelijk helemaal af. 
Zoals feitelijk alles in dit schitterend mooie, tijdloze pand, dat 
 perfect aansluit op het moderne leven. Een privéplekje, of het 
nuisomtewerkeninhethome-officeofomterelaxen,isinde
inspirerende villa bijvoorbeeld moeiteloos te vinden.  

Fantastische bar vormt sociaal middelpunt
De spectaculaire barruimte vormt het sociale middelpunt. 
 Oorspronkelijk was de bar gedacht als mancave’, maar in de 
praktijk heeft de ruimte zich ontwikkeld tot een hotspot voor het 
hele gezin. De tweede verdieping herbergt drie slaapkamers, 
twee luxe badkamers, waarvan de grootste aansluit op de 
 masterbedroom. Ook hier schitterende glaspartijen in gestaalde 
perfectie en nog veel meer moois. In de megagrote kelder 
 onder de villa schuilen ook al de nodige verrassingen. Zo heeft 
Niels Maier een verrassende ledverlichting, voor de betonruimte 
ontworpen. Een droom is ook de in landschappelijk natuurgroen 
ingebedde tuin. Het riante terras is écht een plek om weg te 
mijmeren. Kortom: een heerlijke villa, die talrijke mogelijkheden 
en plekken tot quality-time biedt.  

Keukenapparatuur: Gaggenau
Kokendwaterkraan: Quooker Belgium
Maatwerkinterieur: Leunissen Interieurbouw BV
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NIELSMAIER/INTERIORDESIGN 
Interieurontwerper Niels Maier (13-08-1977, Maastricht) versterkt de identiteit met verpletterende creaties. Van Brut 172 het nieuwe brute 
sexy restaurant van sterrenkok Hans van Wolde in een volledig verbouwde boerderij in het Limburgse Reijmerstok - op 15 minuten van 
Maastricht - tot ‘The Oblique House’, een strakke nieuwe woning in een groene omgeving. Niels Maier, afgestudeerd aan de Design 
 Academy Eindhoven, heeft dan ook onfeilbaar gevoel voor details, die om aandacht schreeuwen. De creatieve interieurontwerper vertaalt 
deze in prikkelende op maat gemaakte concepten, waarin vormen en lijnen, waarbij minimal luxury en een hoog detailleringsniveau centraal 
staan.NielsMaier,eenrijzendesteraanhetinterieurdesignplatform,isdanookzeerflexibelinzijnkunnen.Nielsontwerptbijvoorkeurtotaal-
concepten, dus naast het interieur wordt er veel aandacht besteed aan alle leefobjecten in zijn interieurs die vervolgens worden geproduceerd 
door vakmensen met veel passie en respect voor vakmanschap. Creativiteit, stijl en zekerheid gaan daardoor hand-in-hand. Het maakt de 
interieurdesigner tot een perfecte partner voor interieurs voor exclusieve particuliere woningen.
www.nielsmaier.com

Bad: Not Only White
E & W installaties: Yannick Opsteyn

Deurbeslag: FORMANI®
Kozijnloze binnendeuren: Xinnix Door Systems

Gietvloeren en wanden: Bovitec
Natuursteen: Grillo Natuursteen B.V.
Raamdecoratie: Merode Interieur & Decoratie
Schilderwerken: Richard Bartels Schilderwerken

Badkamerkranen: VOLA
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Interieurarchitect
Niels Maier/Interior Design, Maastricht
www.nielsmaier.com 

Architect 
Archivis, Lanaken  (BE)
www.archivis.be   

Stalen kozijnen en schuiframen
Perfect View Windows, Bemme
www.pv-windows.nl 

Bouwbedrijf 
Eijkerbouw, Margraten 
www.eijkerbouw.nl 
 
Kozijnloze binnendeuren
Xinnix Door Systems, Harelbeke (BE)
www.xinnix.eu 

Audio & Video 
MT Sound & Vision, Oirsbeek
www.mtsoundandvision.nl 

Interieurdesign & meubels (o.a. Minotti) 
Marres Interieur, Lanaken (BE)
www.marres.com 

Maatwerkinterieur 
Leunissen Interieurbouw BV, Beek 
www.leunissen.eu 

E & W installaties
Yannick Opsteyn, Maasmechelen (BE)
www.yannickopsteyn.be 

Gashaard 
Dalemans – Interieur, haarden en kachels, 
Maasmechelen (BE)
www.dalemans.be 

Lichte parketvloeren 
Dennebos Flooring, Raalte
www.dennebosflooring.com
 
Keukenapparatuur
Gaggenau, Brussel (BE)
www.gaggenau.com 

Gietvloeren en wanden
Bovitec, Geleen
www.bovitecbouwchemie.nl 
  
Parasols 
Umbrosa, Roeselare (BE)
www.umbrosa.be 

Terrasheaters
HEATSTRIP®, Haaksbergen
www.heatstrip.eu 

Kokendwaterkraan 
Quooker Belgium, Malle (BE)
www.quooker.be 

Tekst: Ton Reijnaerts  |  Fotografie: Jurrit van der WaalPartners & leveranciers

Vloerkleden 
JoV, Ieper (BE)
www.jov-design.com 
 
Schilderwerken
Richard Bartels Schilderwerken, Maastricht
www.richardbartels.nl 

Raamdecoratie
Merode Interieur & Decoratie, Lanaken
www.merode-interieur.com 

Natuursteen 
Grillo Natuursteen B.V., Huissen 
www.grillo.nl  

Verlichting 
Modular, Roeselare (BE)
www.supermodular.be  
 
Badkamerkranen
VOLA, Brussel (BE)
www.vola.com 
 
Domoticasysteem
TELETASK, Gent (BE)
www.teletask.be 
 

Perfect View Windows
PVW is in recordtijd uitgegroeid tot toppartner in het hogere segment voor nieuwbouw en renovaties.  Perfect View Windows biedt dan ook 
heuse Gates to heaven: dankzij het slankste frame voor kozijnen en  ramen dat de markt actueel te bieden heeft. En ook het sterkste en 
beste.MetMHBuitHerveldalsofficiëlepartnerkanhetvakbedrijfuitBemmeleenultraslank,geïsoleerdkozijnsysteemaanbrengenineen
gevel.Dethermischonderbrokenprofielenkunneni.c.m.massiefstalenprofielenaanzichtbreedtesvan30mmgaranderen.Descharnier-
stijlen overlappen elkaar waardoor draaiende delen zich bijna onzichtbaar in het  kozijnen kunnen  manoeuvreren. MHB-kozijnen staan voor 
een  authetieke uitstraling met de waardes van nu en maximaal lichtinval. Maximaal is ook de kwaliteit. Gespecialiseerde lassers nemen 
enkel genoegen met de beste kwaliteit maatwerk. Het 25-koppige familiebedrijf is een team waar menig topsportcoach jaloers op zou zijn. 
Het is een garantie voor optimale kwaliteit, timing en service.             
www.pv-windows.nl

Parasols: Umbrosa
Terrasheaters: HEATSTRIP® 
Isolatie: Kingspan Unidek B.V.
Betonnen tegels (buiten): Schellevis Beton

Bad
Not Only White, Amsterdam
www.notonlywhite.com 

Betonnen tegels (buiten) 
Schellevis Beton, Dussen
www.schellevis.nl 
 
Deurbeslag 
FORMANI®, Maastricht-Airport 
www.formani.com 
  
Designpotten outdoor
Domani, Antwerpen (BE)
www.domani.be 
 
Tuinaanleg 
Boonakker BV, Bilzen (BE)
www.tuinaannemer.be 
 
Rietdekker
Rietdekkersbedrijf Fer Ooms, Bergeijk
www.rietdekbedrijf.com

Isolatie
Kingspan Unidek B.V., Gemert
www.kingspan.com


