INTERIEUR

ULTRASTRAK
Een oase van rust, zowel voor het oog als voor de geest, dat is wat deze schitterende, ultrastrakke villa biedt.
Ruimtelijk en architectonisch een ware uitdaging, en dus een kolfje naar de hand van Vlassak-Verhulst.
Tekst: ANNEMIE WILLEMSE - Foto’s: JAN VERLINDE
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D

at dit huis een geometrisch hoogstandje is, is misschien wel het eerste wat in
het oog springt bij een uitgebreid bezoek. Het is duidelijk dat in dit project,
waar een zee aan ruimte de hoofdrol speelt, geen millimeter aan het toeval
werd overgelaten. Het is dan ook geen toeval dat de firma Vlassak-Verhulst,
van het prille begin tot en met de oplevering, de bezielende kracht achter dit unieke
totaalproject is.

De villa is een geometrisch
hoogstandje waarbij niets aan
het toeval werd overgelaten.

Perfect gemillimeterd
De eigenaars van de unieke villa, een hardwerkend gezin met twee opgroeiende kinderen, genieten inmiddels bijna een jaar van deze ruime maar toch intieme plek, waar
licht, ruimte en persoonlijke stijl elkaar moeiteloos gevonden hebben.
“Vooral vanuit de woning zie je heel goed hoe het huis iets dieper in het volledige domein lijkt te liggen,” legt de heer Verhulst van Vlassak-Verhulst uit. “Daardoor heb je een
veel beter uitzicht over de strak aangelegde tuin en het mooie, egale groen.”
Dat de tuin en de volledige buitenomgeving een hoofdrol spelen in het totale project
wordt hiermee alvast bevestigd. Ook het ultrastrakke, langwerpige zwembad is vanuit
het huis een schitterende blikvanger. Omdat water rust biedt aan het oog en de geest
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“Het glas van de wandvullende
schuiframen werd perfect op
maat gemaakt”

werd ook vooraan op het domein een waterpartij voorzien, duidelijk zichtbaar vanuit
het bureaugedeelte in huis.

Wandvullend glas
Met deze bijzonder moderne, strakke bouwstijl is het perfect mogelijk om van binnen
en buiten als het ware gewoon een geheel te maken. Qua inrichting zijn zowel interieur als tuin perfect op elkaar afgestemd, met het nodige design en geliefde kunstwerken van de bewoners maar uiteraard werd er vooral bouwtechnisch rekening gehouden met het creëren van een bijzonder geheel. “Vooral de wandvullende schuiframen
maken dat er nauwelijks een verschil lijkt te bestaan tussen binnen en buiten,” legt de
architect uit. “Er is nauwelijks zichtbaar framewerk en al het glas werd perfect op maat
gemaakt.” Verder valt ook op dat zowel de verschillende woonruimtes in het huis als
terras en tuin moeiteloos in elkaar doorlopen. Van niveauverschillen of drempels is
helemaal geen sprake.

Comfortabel en gastvrij
Juist omdat de verschillende ruimten zo strak in elkaar doorlopen werd ook de groot26 TIJDLOOS
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ste aandacht besteed aan een perfect gemillimeterde afwerking van schuifwanden
en kasten overal in huis. Tegelijkertijd werden nergens toegevingen gedaan waar het
comfort betreft, in tegendeel, alles in huis is erg makkelijk bruikbaar en bereikbaar.
De villa is bovendien bijzonder gastvrij. Dat uit zich ondermeer in het toiletgedeelte
op het gelijkvloers dat behalve het eigenlijke toilet, in een aparte ruimte en bijzonder
mooi en stijlvol opfrisgedeelte bij een prachtige, design wastafel herbergt.

De toiletruimte op het
gelijkvloers herbergt een
prachtige design wastafel.

Baden met zicht op de tuin
De villa beschikt over vijf slaapkamers en drie badkamers op de eerste verdieping.
De kinderen des huizes hebben vanuit hun slaapkamer via een eigen deur toegang
tot hun gemeenschappelijke badkamer. De ruime master bedroom biedt, opnieuw
dankzij de wandvullende schuiframen, een majestueus uitzicht op de tuin maar geeft
ook toegang tot respectievelijk de dressing van mevrouw, de dressing van mijnheer,
en hun riante badkamer, allemaal ruimten die heel natuurlijk in elkaar overvloeien en
zonder dat er ook maar enige sprake is van ‘drukte’. Overigens werd het bad in de badkamer zo ingeplant dat de bewoners ook van hieruit een schitterend en toch discreet
uitzicht hebben op de tuin.
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Vanuit het bad heb je een
schitterend en toch discreet
uitzicht op de tuin.

Hedendaagse stijl in opmars
Hoewel de klassiekere villabouw ongetwijfeld altijd geliefd en gerespecteerd zal blijven, is het duidelijk dat Vlassak-Verhulst in de voorbije jaren al opvallende successen
boekte met bijzonder hedendaagse en opvallend moderne bouwprojecten. Binnen
het team van professionals beschikt de firma dan ook over architecten die zich steeds
vaker toeleggen op deze vernieuwende bouwstijl en ook het uitvoerende team is
technisch onderlegd en ervaren om een en ander in realiteit om te zetten.
“Overigens zijn ook de hedendaagse bouwvoorschriften, wettelijke bepalingen en
ecologische verplichtingen en voorkeuren gemakkelijker realiseerbaar in dergelijke,
moderne projecten,” vertelt de heer Verhulst nog. “We bemerken hoe dan ook een
groeiende interesse in deze veel strakkere, modernere bouwstijl bij potentiële klanten.
Zoals steeds laten we niets aan het toeval over en breiden we onze kennis en ervaring
met veel plezier verder uit.”
Voor meer info: VLASSAK VERHULST
’s Gravenhof, Moerstraat 53, 2970 ’s Gravenwezel
Tel: +32(0)3/685 07 00, www.vlassakverhulst.be
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