ongeveer 40 are, vrij smal en diep. Om de bewoners ondergrondse parkeerruimte te kunnen aanbieden, diende -zoals gezegd
erg voorzichtig- eerst een deel uitgegraven te worden. Nadat
parkeer- en kelderruimte waren uitgevoerd, kon men met het
eigenlijke woongedeelte van start gaan.
Riet

Het uitzicht van de woning wordt in niet geringe mate bepaald

door de gevel in paepesteen, in halfsteens verband opgetrokken,

in het duinengebied dat grenst aan de zee. Dat betekende dat

Vlassak-Verhulst (uit ’s Gravenwezel). Het Vlaamse bedrijf reali-

graafwerken in het kwetsbare duinzand. ‘Gelukkig was op dat

seerde aan de Nederlandse Noordzeekust een prestatie om ‘U’

tegen te zeggen… zeker als je rekening houdt met de strenge

de aannemer uiterst omzichtig moest omspringen met de
perceel de waterstand erg laag’, vertelt Maxime Verhulst van

het bouwbedrijf. ‘Dat leverde ons aardig wat tijdwinst op.

Nederlandse bouwvoorschriften.

Want er diende geen bemaling uitgevoerd te worden en er

De Nederlandse bouwheren hadden Vlassak-Verhulst leren

gewonnen tijd hadden de bouwteams van Vlassak-Verhulst

kennen via vrienden die de reputatie van het bouwbedrijf al

hadden bevestigd. Deze opdracht zou geen simpele klus

worden. Maar Vlassak-Verhulst gaat zulke uitdagingen zeker niet
uit de weg.

moesten geen heipalen in de grond geslagen worden’. Die
zeker nodig om een vrij uitgebreid programma af te werken:

een zeer comfortabele villa met kelder, gelijkvloers, eerste én

tweede verdieping. Het hele project diende uitgevoerd op de

top van een heuvel. Het gaat hier om een bouwperceel van

licht en groen binnenvalt. Dat maakt een zeer goed gevoel los bij

de gasten! Een wandeling langs de zithoek en het bureel, langs de

TV-hoek en de centrale leefruimte brengt ons bij de leefkeuken

dan ook erg intensief. Voor de Belgische ondernemer is het

het donkere wengé-parket en de lichte muren en zoldering, de

Maar intussen heeft het bouwbedrijf Vlassak-Verhulst voldoende

vakmanschap werd geleverd door het Antwerpse villabouwbedrijf

doen, want zij rijden met de auto achterom tot in de onder-

achteraan. Hier vallen de opmerkelijke contrasten tussen licht en

telkens weer even aanpassen om in Nederland te bouwen.

omwille van hun professionalisme. Een nieuw staaltje van Belgisch

deze woning aan de buitenzijde en het zeer strakke, moderne

interieur. Het eerste wat opvalt wanneer de bezoeker de woning

zorgt er dan weer voor dat overal voldoende natuurlijk licht
binnenvalt. Het contact tussen het interieur en de omgeving is

Duinengebied

Zeer opmerkelijk is het contrast tussen het klassieke uitzicht van

grondse garage- is een hoog raam aan de linkerzijde, langswaar

het Nederlands woonbeleid, de ‘lichttoetredingscoëfficiënt’,

Het opdrachtgevende gezin wilde een nieuwe stek betrekken

Contrast

ondergebracht, draagt een rieten dak. Het gebruik van riet was

Nederlandse beeld- en kwaliteitsplan. Een andere innovatie uit

ook bij onze noorderburen ten zeerste worden gewaardeerd

partijen een gevoel van grote tevredenheid!

betreedt langs de voordeur -iets wat de bewoners zelf nauwelijks

een verplichting die voortvloeide uit de onderrichtingen van het

Meer dan eens is reeds gebleken dat Belgische bouwbedrijven

oplevering van deze opdracht overheerste bij alle betrokken

en de gecementeerde plinten. Op het dak rusten oude leien.
Eén volume achteraan de woning, waarin de keuken werd

Belgische parel aan de Nederlandse kust

knowhow en expertise terzake om telkens weer een project te

realiseren tot grote tevredenheid van de bouwheren. Ook na

donker in de smaak. Die contrasten worden verkregen dankzij

donkere kasten en het lichte werkeiland… Zelfs de raamdecoratie

en het servies dragen bij tot de contrasterende sfeer. Een bijko-

mende ingenieus bedachte ingreep om contrasten op te roepen,

is de integratie van de gashaard met inbouwcassette.Wanneer het

vuur niet brandt, heb je in de witte muur een schijnbaar recht-

meteen opvallen, dragen daartoe bij. In de eerste plaats winnen
de bewoners uiteraard veel aan bewegingsruimte dankzij de

integratie van vloerverwarming (met aardgas) op het gelijk-

hoekig, volledig zwart paneel… de verrassing is des te grote

vloers, zodat ze daar geen last hebben van radiatoren. Maar

in het interieur zijn niet helemaal wat ze op het eerste gezicht lijken,

vele licht dat er binnenvalt en het gebruik van veel wit, maar

dragen de vele kunstwerken -ijzersculpturen en andere- eveneens

vlakke keukenkastenwand. Naar boven toe verlenen de flink

wanneer daaruit plots vlammetjes tevoorschijn komen! Vele zaken
en dat maakt het leven in deze woning zo aangenaam. Uiteraard

bij tot het leefcomfort van de bewoners.
Ruimte binnen en buiten

De architect en interieurarchitect van Vlassak-Verhulst creëerden
erg veel binnenruimte. Sommige details die wederom niet

ook de keuken oogt heel ruim, niet alleen omwille van het

bv. ook door de verdoken, verzonken handgrepen en de heel

uit de kluiten gewassen nachthal met de aansluitende vide ook
een heel ruimtelijk gevoel. Er werd een lift geïnstalleerd, maar
die blijft lekker uit het zicht.

We wandelen even naar buiten, om nog beter het nauwe contact

tussen het interieur en de omgeving te ervaren. Het buiten-

schrijnwerk in de tropische hardhoutsoort padouk werd wit

weggewerkt achter gefumeerd glas. Alleen al het vooruitzicht

gelakt. Die lichte kleur werkt wederom verruimend. Bovendien

hier te kunnen gaan douchen, moet de gebruiker een ontspannen

bovenaan in een boog gemetst en voorzien van een laag onder-

bovendien ook dankzij het zwembad, de andere sportaccom-

zijn de hoge vensterramen aan de achterzijde van de woning

gevoel bezorgen! Die rust, die ontspanning ervaren de bewoners

profiel, zodat de bewoners een uitstekend en ruim uitzicht hebben

modaties en vooral het weidse uitzicht. Maar last but not least

zwemmen in de eigen tuin is toch veel leuker!

nog vele jaren!

Rust en ontspanning

Met dank aan Vlassak-Verhulst,

master bed- en bathroom, met onder andere een leuke

t. 03-685 07 00 - f. 03-685 09 10

op de grote tuin, met zwembad. De zee is niet zo veraf, maar

Heel even nemen we nog een kijkje in de privé-vertrekken,

marmervloer in boekvorm-motief en twee regendouches, knap

omdat ze beseffen dat hun huis hun woonparadijs blijft voor

Moerstraat 53 - 2970 ’s Gravenwezel

www.vlassakverhulst.be
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