
Een imposante notariswoning, een riant
landhuis midden in een bos, of een
eigentijdse woning aan de rand van de

stad... Lange oprijlanen, tuinen met glooien-
de grasvelden en een zwembad... Wie een
ritje maakt langs de woningen die gereali-
seerd werden door Vlassak-Verhulst, kijkt
zijn ogen uit. De diverse stijlen zorgen voor
verbazing en bewondering. Eén ding hebben
deze villa’s echter gemeen: ze zijn stuk voor
stuk authentiek. Over ieder detail is
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Als bouwen kunst wordt...

Een eigen villa... Een plek waar

je helemaal jezelf kunt zijn

en waar je samen met je gelief-

de of gezin kan leven zoals

jij dat wil. Het is de droom

van velen. Vlassak-Verhulst, een

grote naam op het gebied van

exclusieve villa’s, maakt derge-

lijke dromen al sinds 1970 waar.

De architecten van dit bedrijf

ontwerpen prachtige familie-

huizen. Klassiek, landelijk of

juist modern… iedere woning

voldoet tot in het kleinste detail

aan de wensen van de eigenaar.

Exclusieve droomvilla’s in iedere stijl
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nagedacht: ieder hoekje, zowel binnen als
buiten, is weloverwogen ontworpen en werd
achteraf met de grootste zorg ingericht.
Materialen en onderdelen worden in heel
Europa aangekocht. Alleen het allerbeste is
goed genoeg en dat merken de opdrachtge-
vers. Een echte ‘Vlassak-Verhulst’ staat
garant voor levenslang woonplezier.

Historische thuisbasis
In het Belgische ’s Gravenwezel, gelegen
tussen Breda en Antwerpen, vinden we het
’s Gravenhof. Dit is de historische thuisba-
sis van Vlassak-Verhulst. Zodra je door de
poort rijdt en het knerpende grind hoort,
voel je al de bijzondere sfeer die er heerst.
Hier is in de loop der eeuwen ontzettend
veel gebeurd. Het ’s Gravenhof was ooit de
trots van de streek en werd in de zeventien-
de eeuw gebouwd voor de adellijke familie
De Caters. Later kreeg het gebouw nog
diverse eigenaren en functies. Een indus-
trieel gebruikte het als buitenverblijf en liet
een gedeelte aanbouwen. In het begin van de
negentiende eeuw begon een barones er in
het geheim een school, nog later werd het
een nonnenklooster - vandaar de kapel - om
ten slotte te eindigen als pension en manege.
Het eeuwenlange gebruik maar vooral een
zeer zware storm brachten het ’s Gravenhof
veel schade toe. Na een lange leegstand
raakte het uiteindelijk in verval. ‘In 1997
kochten wij het landgoed’, vertelt Maxime
Verhulst, zaakvoerder van Vlassak-
Verhulst. ‘We kenden inmiddels de moge-
lijkheden die de gebouwen boden en zijn
een zeer intensief restauratietraject gestart.
Met veel inspanningen zijn we er volledig in
eigen beheer in geslaagd om opnieuw een
statig, indrukwekkend gebouw neer te zet-
ten. De historische details werden hersteld,
maar wel in combinatie met de voorzienin-
gen van het hedendaagse comfort. Precies
zoals wij het voor ogen hadden.’

Intensieve werkwijze
Bezoekers van het ’s Gravenhof zien een
gebouw dat met veel respect voor zijn
geschiedenis opnieuw is opgebouwd. De
buitenkant is indrukwekkend maar dat geldt
evenzeer voor het interieur met zijn orna-
menten en andere originele elementen. De
kapel werd in gebruik genomen als ont-
vangst- en vergaderruimte. Dankzij de
ronde vorm, de hoge plafonds, de enorme
open haard waarvan de vuurhaard in leisteen
werd vervaardigd en de vloer in prachtige
blauwe hardsteen, is het een bijzonder inspi-
rerend vertrek. De manier waarop dit
gebouw is gerestaureerd typeert Vlassak-
Verhulst: ‘Wij bieden in alle opzichten
maatwerk. Ieder element in het



gebouw krijgt aandacht en wordt gemaakt
zoals de opdrachtgever het wil. Dat is een
intensieve methode die niet alleen ons, maar
vooral onze klanten het juiste gevoel geeft.’

Expertise
Het was de vader van Verhult die bijna 40
jaar geleden in ’s Gravenwezel startte als
aannemer. Hij bouwde verschillende statige
villa’s in de omgeving van Brasschaat en
Schilde. De vraag naar deze prachtige cre-
aties nam toe, net als de omvang van de pro-
jecten. ‘In de loop der jaren hebben we een
unieke formule ontwikkeld die garant staat
voor een succesvol bouwtraject’, vertelt
Verhulst. ‘Het bouwen van een villa is
immers een gecompliceerd proces dat al
begint bij het aanvragen van de verschillen-
de vergunningen. Bij het ontwerp komt veel
expertise kijken en bij het uiteindelijke
bouwproces zijn tal van partijen betrokken.
Het is geen sinecure om als particulier een
dergelijk proces zelf te controleren. Dat
vraagt tijd, kennis en ontzettend veel ener-
gie. Wij nemen het volledige proces, van
idee tot de uiteindelijke oplevering, volledig
in eigen handen.’

Stijl bepalen
De bouw van een Vlassak-Verhulst villa
begint altijd met een uitgebreide inventarisa-
tie van de ideeën en wensen van de toekom-
stige opdrachtgevers. Verhulst: ‘We nodigen
de mensen altijd eerst uit in het 's Gravenhof
om kennis te maken en om hun wensen te
horen. Daarvoor nemen we zoveel tijd als
nodig is. We laten voorbeelden zien en
geven aan welke mogelijkheden er zijn. Op
die manier komen we langzaam tot een
totaalconcept en vernemen we hoe de ideale
woning voor deze mensen er moet uitzien. In
een tweede fase bezoekt de architect de men-
sen thuis om hun stijl en levenswijze nog
beter te doorgronden. Vervolgens begint hij
aan het ontwerp. Wij maken geen standaard
ontwerptekeningen maar aquarellen van hoe
de villa er uiteindelijk zal uitzien. Op die
manier krijgen de klanten een veel concreter
beeld van hun toekomstige woning. Samen
met de opdrachtgevers zorgen de architect en
de andere specialisten ervoor dat het ontwerp
tot in detail wordt uitgewerkt en voltooid. Bij
dit proces wordt al vanaf het begin een inte-
rieurarchitect betrokken waarna een project-
manager de leiding over het af te leggen pro-
ductietraject krijgt.’

Volledige dienstverlening
Voor het bouwen van de woningen heeft de
onderneming veel vakbekwame ambachts-
lieden in dienst. Vlassak-Verhulst beschikt
over een eigen schrijnwerkerij en een
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atelier waar houten ramen en deuren met
gedetailleerde profielen worden vervaar-
digd. Voor installaties en andere specialis-
men wordt samengewerkt met partners die
hun kwaliteiten ruimschoots hebben bewe-
zen. De contacten met de verschillende aan-
nemers verlopen volledig via Vlassak-
Verhulst. Voor klanten betekent dit
gemoedsrust en de zekerheid van een goed
lopend proces.

‘We willen onze opdrachtgevers zo volledig
mogelijk van dienst zijn’, licht Verhulst toe.
‘Naast het exterieur kunnen we ook het vol-
ledige interieur verzorgen: van verlichting
tot gordijnen, van badkamerkranen tot keu-
keninrichting en uiteraard kunnen wij ook
de aanleg van de tuin in ons totaalconcept
betrekken.’

Tijdens het hele bouwproces is er een vast
aanspreekpunt voor de opdrachtgevers en
ook na de oplevering blijft het bedrijf nauw
betrokken. De dienst ‘naverkoop’ staat
immers garant voor een goede service na het
betrekken van de woning en voor een direc-
te interventie bij eventuele dringende pro-
blemen.

Variatie
De basis van Vlassak-Verhulst ligt in de
Belgische Kempen. De laatste jaren is er
ook veel interesse vanuit Nederland. Het
bedrijf bouwde niet alleen verschillende vil-
la’s in Wassenaar, Bosch en Duin en
Bilthoven, maar ook in Kralingen en
Waalre. Ondanks de variatie in bouwstijlen
is het de klassieke villa waar Vlassak-
Verhulst het meest om bekend staat.
Daarnaast zijn er een aantal typische stijl-
kenmerken. ‘Onze villa’s zijn stuk voor stuk
architectonisch verantwoord’, vertelt
Verhulst. ‘Ze zijn stijlvol, aangepast aan
hun specifieke omgeving en door gebruik te
maken van verschillende bouwvolumes
creëren we een authentiek effect. Met name
bij landhuizen krijg je zo prachtige resulta-
ten. Moderne woningen geven we dan bij-
voorbeeld weer een extra dimensie met
behulp van een uitkragend gedeelte.’

Vlassak-Verhulst is meer dan een aannemer.
De naam van het bedrijf is in de loop der jaren
uitgegroeid tot kwaliteitsstandaard. Heeft u
belangstelling voor het werk van deze specia-
list? Kijk dan op www.vlassakverhulst.com
voor meer informatie. Voor geïnteresseerden
organiseert Vlassak-Verhulst regelmatig
evenementen zoals bij voorbeeld een bezoek
aan één van de gerealiseerd projecten of
het bijwonen van een presentatie op het
‘s Gravenhof.
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