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Het echtpaar Elena en Igor verhuisde van een half vrijstaand jarendertighuis in de Randstad naar 

een nieuwgebouwde woning in een rustigere gemeente. Hier ontlopen ze samen met hun kin-

deren en te midden van het groen, de drukte van de grote stad. Ze wonen nu op een bijzondere 

plek in een bijzonder huis waarvan zowel het exterieur als het interieur tot in het kleinste detail 

werd afgewerkt.

Krachtige symmetrie, 
Vlaamse soberheid

B I n n E n k I j k E n

De met linnen/katoen beklede bank is van 
Verzelloni. Het vloerkleed van Mohawk is 
gemaakt van gerecyclede petflessen en 
voelt verrassend zacht aan.

Soms berust een verhuizing op toeval. Dat was het geval bij Elena 
en Igor. Ze waren niet op zoek naar een nieuwe woning, maar 
kwamen in een idyllisch dorp een charmant vrijstaand, maar verval-
len pand tegen. Het huis had reeds verschillende bewoners gehad 
en stond al enkele jaren te koop. De woning vlak ernaast was bijna 
identiek, maar was opgeknapt en ruimer dankzij een uitbouw. 
Ondanks de slechte staat was het stel onder de indruk van de 
uitstraling van het pand en zag het de mogelijkheden die het bood. 
Bovendien vonden de jonge ouders de wijk en de straat erg prettig. 
Hun enige overburen zouden reeën, vossen en eekhoorns zijn. 

Slechte staat
Jarendertigpanden uit de vorige eeuw zijn doorgaans uitstekend uit-
gevoerd: stevig, sfeervol en comfortabel. Tien jaar later zijn de huizen 
van een veel mindere kwaliteit. De muren zijn dunner, de materialen 
en de afwerking vaak niet goed. Ook het pand van Elena en haar man 
was afkomstig uit de jaren veertig van de vorige eeuw. Verschillende 
aannemers adviseerden zonder uitzondering om het pand niet op te 
laten knappen, maar te laten slopen. Mede door schimmel en een 
vervallen rieten dak bevond het zich in een te slechte staat.

Tekenen met potlood 
De vierde aannemer gaf hetzelfde advies, maar onderscheidde 
zich door een met potlood getekende bouwschets. “Dat was een 
belangrijk verschil”, zo vertelt de bewoonster. “De tekening was 
zó professioneel en zó mooi gemaakt, dat ik het idee kreeg dat de 
ontwerper ons meteen aanvoelde. Zodoende is Vlassak-Verhulst 
vanaf de eerste tekening tot en met de eindafwerking en de bin-
nenhuisinrichting onze enige aannemer geweest. Omdat ons pand 
geen monumentenstatus had, kon het Vlaamse bedrijf vrij snel met 
de bouw van start gaan.”

De ruime tuin biedt niet alleen plaats aan een speelhoek en een zwem-
bad met ligplaatsen, er is ook een ruim en sfeervol tuinhuis voor de 
kinderen of voor etentjes met vrienden en familie. 

Aan de achterkant van het pand bevindt zich een open veranda. Dit deel van het pand kreeg eveneens een symmetrisch aanzicht, een effect dat 
wordt versterkt door de inrichting van de tuin. Aan beide kanten van de trap werd voor een even aantal buxusbollen gezorgd.
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Het schilderij, gemaakt met oude fotorolletjes, is van Marco Pando. 
Pando werkt op allerlei manieren met film. Als thema gebruikt hij vaak 
zijn grootvaders bioscoop en vergeten filmfragmenten. Hij past ook 
celluloid toe. “Het is Modern Art, maar op een oud, bestaand schilderij 
uitgevoerd. Ik heb het gekocht bij galerie Heden in Den Haag”, zegt 
Elena.  De open haard is uitgerust met Cosy Flame, een ingenieus 
systeem dat zorgt voor een hogere en langere vlam. Links van de 
open haard hangt het keramische kunstwerk van Jeanne Opgenhaffen 
(www.jeanneopgenhaffen.com).

Elena houdt niet van een eclectische stijl. De Vlaamse 
benadering met monochrome tinten spreekt haar wel aan
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Volledig symmetrisch
Het pand werd volledig symmetrisch opgebouwd. Zo zijn de raam-
partijen van de keuken bijvoorbeeld volledig symmetrisch aan de 
raampartijen van de zitkamer. Dergelijke symmetrie was alleen mo-
gelijk omdat Vlassak-Verhulst alle elementen op maat vervaardigde. 
Bibliotheek, keuken, radiatoromkastingen, plinten, deuren, trappen 
kozijnen, deurscharnieren, plafondlijsten en architraven werden tot 
in het kleinste detail uitgevoerd.

Vijfsterrenservice 
Het tijdschema werd strak aangehouden. Tijdens de bouw van het 
pand maakte de binnenhuisarchitect elke twee weken een afspraak 
met Elena, voor wie ontmoeting aanvoelde als een ontmoeting 
tussen twee vriendinnen. Dat leidde tot een aangename en vrucht-
bare samenwerking. De ene keer werden de vloeren uitgezocht, 
de volgende keer het sanitair, de juiste gordijnen en de stoffering. 
Elena mocht de hele dag kijken en kiezen en het personeel verwel-
komde haar op koffie, sandwiches en verschillende catalogi. “Wat 
een vijfsterrenservice! Bij Vlassak-Verhulst betekent het woord 
‘exclusief’ nog iets.” 

Originele ideeën
Ver doorgevoerde perfectie, op maat gemaakte elementen en 
duidelijke wensen maakten dat er ook met het dagelijkse comfort 
gedetailleerd rekening gehouden kon worden. Dat resulteerde bo-
vendien in heel originele ideeën. In de keuken bijvoorbeeld ‘verdwij-
nen’ de keukenfronten via geleiders tussen de keukenkasten. De 
kasten zorgen voor een strak en rustig aanzien. Bovendien kunnen 
ze ongehinderd open blijven staan, zonder dat er een keukenfront 
in de weg staat. De wasemkap boven het kookeiland – sober, maar 
prachtig van vorm – bestaat uit een glazen kap, gelijkend op de lamp 
met kaarsen boven de eettafel. De lamp is vervaardigd van smeed-
ijzer, maar toch zeer elegant. Elena had een grotere versie gezien in 
een trendy en hip hotel in Parijs. “Ik vond ze meteen mooi, omdat 
ze ‘s avonds zo’n sfeervol licht geeft. De lamp is van de hand van de 
Amerikaan Kevin Reilly.

Bijzondere kunstobjecten
Symmetrie en basiskleuren zoals grijs en wit houden het interieur 
rustig. Elena houdt niet van een eclectische stijl, waarin een teveel 
aan stijlen, kleuren en materialen wordt gecombineerd. Juist de 

Foto links: in de zitkamer bevindt zich een op maat gemaakte bibliotheek met veel boeken van Russische grootmeesters. Over het witlinnen 
meubilair werd als bijzonder accent konijnenbont gedrapeerd. Foto rechts: zelfs bij het vervaardigen van de wasemkap werd rekening gehouden 
met de symmetrie. De opbouw ervan heeft iets weg van het kunstwerk dat boven de eettafel hangt. De lamp is een ontwerp van Kevin Reilly 
(www.kevinreillylighting.com).
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Vlaamse benadering met monochrome tinten spreekt haar erg aan. 
Leven is er bijvoorbeeld in de vorm van een sfeervolle, maar strak 
vormgegeven gasgestookte open haard. Ook is er een aantal bijzon-
dere kunstobjecten te zien, zoals de gekruiste vissen van Fabergé, 
een Lightbox van de Peruaan Marco Pando en een uniek werk 
van Jeanne Opgenhaffen, een Belgische kunstenares. Het is een 
mozaïek, bestaande uit porseleinen schilfers, dat alle in de woning 
toegepaste kleuren vertegenwoordigt. Het werd speciaal voor de 
bewoners vervaardigd en is daardoor uniek. 

Unieke bibliotheek
De bibliotheek is met de veelkleurige en rijk versierde boekenrug-
gen in combinatie met een rustige achtergrond een uniek meubel-
stuk geworden. Veel literair werk van grootmeesters zoals Nabokov, 
Tolstoj en Dostojevski is in deze familie van generatie op generatie 
overgegaan en vormt nu een kostbaar persoonlijk bezit. 

Mozaïekmuur
Ook op de andere verdiepingen is alles symmetrisch en perfect 
uitgevoerd. In het souterrain bevindt zich onder andere een tv-
ruimte met toegang tot de tuin en op de eerste verdieping geniet 
de oudste zoon van zijn eigen ‘huis in een huis’. Het is een twee-

kamerappartement waarin hij niet alleen de beschikking heeft over 
een eigen studieruimte, maar via een ingenieus gebouwde trap 
ook over een eigen woonkamer. De master bedroom ten slotte is 
voor even ook het domein van de jongste dochter. Het is een pret-
tige ruimte met veel raampartijen. Een kamer die plaats biedt aan 
een breed bed met gecapitonneerd hoofdbord, een wieg, op maat 
gemaakte kasten onder de vensterbank én een vitrine met originele, 
Russische iconen. Aan de muur hangt de rijstpapieren Medusa van 
Javier Leon. Naast de slaapkamer bevindt zich een bijzonder mooie 
badkamer, waar gekozen werd voor een mozaïekmuur van Bisazza. 
Ook de douche van de jongens kreeg een mozaïekwand, maar met 
een stoerder voorkomen. “De jongens zien steeds een ander figuur 
of object erin, zoals een doodshoofd, een spin of een zwaard”, 
aldus Elena.
 
Sobere stijl 
Samen met de binnenhuisarchitect van Vlassak-Verhulst werd in 
heel het pand een sobere en bijzondere stijl gecreëerd. Een stijl die 
gemixt werd met nieuwe linnen meubels, strakke bijzettafels, op 
maat gemaakte elementen, rustige tinten, kunst en andere voor-
werpen. Elena herinnert zich dat de buren benieuwd waren naar 
de plannen van het gezin. “Ik kan me dat goed voorstellen, maar 

Foto links: de spiegeldeuren van de garderobekast zorgen ervoor dat de hal optisch wordt vergroot. 

Symmetrie en basiskleuren zoals grijs en wit 
houden het interieur rustig
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Vlassak-Verhulst

Villabouwer Vlassak-Verhulst staat sinds 1970 bekend om zijn villaprojecten van topkwaliteit, ondertussen al meer dan 850. 
Als totaalaannemer heeft deze villabouwer meer dan honderd mensen in dienst die zorgen voor het ontwerp, de realisatie, 
de afwerking en de binnenhuisinrichting. “Vanaf het prille begin tot en met de eindfase worden onze klanten zeer nauw bij 
de realisatie van het project betrokken”, zegt Maxime Verhulst. “Voor de klant betekent deze samenwerking een grote eigen 
inbreng, voor Vlassak-Verhulst een transparante begeleiding vanaf het eerste moment en voor beiden een groot wederzijds 
vertrouwen.”

inmiddels ben ik ervan overtuigd dat we een niet te opvallende 
woning hebben laten bouwen die bovendien dankzij haar rustige 
en authentieke uitstraling volledig harmonieert met de sfeer en het 
voorkomen van de huizen in de buurt.”

Klassiek versus modern
Volgens Maxime Verhulst, zaakvoerder van Vlassak-Verhulst, hebben 
de bewoners met dit ontwerp een sprong in het diepe gewaagd. 
“Alle ‘vaste’ elementen, zoals de centrale as en de symmetrische pa-

tronen zijn klassiek”, legt hij uit. “De ‘losse’ elementen, zoals de hoge 
ramen, zijn strak en modern. Het exterieur van het pand contrasteert 
met het interieur. Het resultaat is een prachtige en unieke villa.” Nog 
een opvallende bijzonderheid is het gebruik van historische bouw-
materialen, die de villabouwer van gesloopte panden recupereert en 
waarvan vervolgens de beste stenen, pannen en leien geselecteerd 
en gereinigd worden. “In dit pand hebben we onder meer oude 
stenen en blauwe gesmoorde dakpannen gebruikt. Daardoor heeft de 
nieuwbouw toch authentieke en historische elementen in zich.”    ◆

Foto links: in de badkamer werd een wand bekleed met mozaïek van Bisazza. Aangevuld met het strakke meubilair in witte hoogglans geeft dit 
een speels, eigentijds resultaat. 


