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Als bouwen
kunst wordt
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Vakmanschap
Sinds 1970 realiseerde Vlassak-Verhulst meer dan 850
prachtige villaprojecten van topkwaliteit. Sinds vele jaren
zijn zij marktleider en trendsetter in exclusieve villabouw.
Een bouwpartner die zijn ervaring, zijn visie en zijn
vakmanschap graag met u deelt om samen met u,
een woonproject te realiseren dat in alles de perfecte
weerspiegeling is van uw woondynamiek en uw
levensstijl.

Wij nemen u graag mee
in de wereld
van Vlassak Verhulst
Totaalconcept
Vlassak-Verhulst verenigt alle bouwdisciplines onder één dak. Zo
nemen zij uw bouwproject echt ter
harte, van ontwerp tot oplevering.
Interieurarchitecten en landschapsvormgevers worden vanaf de ontwerpfase bij het project betrokken, zodat
u zeker kan zijn van een perfecte
harmonie tussen binnen en buiten,
maar ook tussen architectuur, interieur
en de omgeving.
Kwaliteit
Of uw voorkeur uitgaat naar klassiek
geïnspireerde architectuur of eerder
naar de strakkere lijnvoering van
de eigentijdse woonarchitectuur;
Vlassak-Verhulst pakt elke stijloefening
aan met dezelfde zin voor perfectie,
dezelfde passie voor authenticiteit en
dezelfde grondige kennis van zaken.
U wordt vanaf dag één geadviseerd
en begeleid door eigen architecten en
interieurarchitecten die uw project
uitwerken zoals u het in gedachten had.
Hun villa’s onderscheiden zich niet
enkel door een mooi uitgebalanceerde
vormgeving en verhouding, maar ook
door de verzorgde detailafwerking in
de uitvoering. Bij Vlassak-Verhulst is
een detail nooit zomaar een detail.
Authenticiteit
Villa’s van Vlassak-Verhulst laten zich
met niets vergelijken. Ze hebben geen
pretentie, maar stralen klasse, sfeer
en persoonlijkheid uit. Hun creaties
maken op een natuurlijke manier
deel uit van onze leefomgeving. De
voorliefde van hun creatieve team
gaat uit naar zowel tijdloze, rustige
klassiekers met een ingetogen charme,
alsook naar hedendaagse woningen
met zuivere architecturale lijnen.
Beiden met de juiste verhoudingen die
naadloos integreren in het landschap
van de lage landen. ▶
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Bij aanvang van dit project kwam de klant met beelden
van zuiders gelegen villa’s, mediterrane sferen en zonnige
taferelen. Mooie vakantieverhalen, en dromen van
zomertijd… Dankzij een grondige programmastudie en
een persoonlijke kennismaking krijgt de ontwerper een
goed beeld van wat de klant zoekt of soms als het moeilijk
uit te leggen is vooral wat de klant niet zoekt. Deductie en
brainstorming leiden tot een accuraat beeld van de droom
waarnaar onze cliënt op zoek is.
De grote uitdaging van deze hedendaagse villa zat in het
integreren van een vakantiegevoel en het oproepen van
zuiderse sferen in onze toch minder zonnige contreien.
Al gauw kwamen we tot de conclusie dat grote open
buitenruimtes en overdekte terrassen een warmer klimaat
vragen dan we hier kennen om aangenaam buiten te
vertoeven. De dagen voor een buitenleven zijn gelimiteerd,
en heaters kunnen maar een tijdelijke oplossing bieden.
En dan is er immers nog het licht. Licht, dat elk materiaal
en elke kleur beïnvloedt en warmer of kouder maakt van
sfeer. Het definieert onze stemming en emotie als we als
individu in onze woning leven, werken, slapen. Een bewuste
keuze om met licht een variabel spel, in zowel gevelvlakken
als grondplan te laten inwerken, bleek een voor de hand
liggende keuze. Voor wat betreft kleur werd ook bewust
een warme zandkleur toegepast, in harmonie met witsteen
plinten en zandsteen vloeren die vlak doorlopen van binnen
naar buiten. De warme tonen ontkrachten het vaak koele
licht van de zon.
Naar opbouw en indeling van het interieur vroeg de klant
een niet te hedendaags en minimalistisch kader te creëren.
Het gezin wenste niet gedicteerd te worden door de
architectuur in hun dagdagelijkse leven. Een eerder klassieke
aaneenschakeling van de leefruimtes die gekoppeld zijn
door kamerhoge deuren en schuifwanden, vloeien in elkaar
over op ongedwongen wijze. Zichtlijnen en assen brengen
de bewoners van de ene ruimte naar de andere, zonder
inkijk of afbreuk aan de privacy en geborgenheid van zithoek
of TV-kamer. Grote raampartijen wisselen regelmatig af met
solide structuren om geborgenheid te creëren en zones af
te bakenen. Hedendaagse vormgeving is bij uitstek geschikt
om mentale ruimte te creëren. De grijze zones waar binnenen buitenruimte flirten met elkaar.
Licht valt in op verschillende diepte door de variatie in
raamposities t.o.v. het buitenkader. Een grote tafelvorm
definieert een strakke buitenstructuur, een eenvoud die
doorbroken wordt door een spel van vlakken en balken die
verspringen binnen die horizontaal gestrekte buitenstructuur.
De ene breekt met die liggende balk, de andere benadrukt
hem juist. Dat is het zoeken van een spanningsveld dat
niet vloekt en toch rust uitstraalt. Het verspringen van de
muren doet het licht verschillende schaduwen afwerpen die
veranderen met het moment van de dag en de tijd van het
jaar. Zodoende krijg je een levende sculptuur, die warm en
speels aanvoelt. Hedendaags, en niet tijdgebonden. En nu is
het tijd dat de klant volop kan genieten van de woning!
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