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O
ns huis is voor iedereen meteen herkenbaar door de 

boom die in het midden van de voorgevel werd geplant”, 

vertelt de eigenaar. En inderdaad, dit niet alledaagse ele-

ment valt meteen op. Al is dit project ook in zijn geheel 

al vanaf de eerste aanblik een lust voor het oog. “De boom op die plaats 

is een leuke frivoliteit van de architect. Het is met dat soort elemen-

ten dat we het op het eerste gezicht wat strakke van dit gebouw een 

beetje wilden doorbreken. Ook onze tuin is eigenlijk eerder speels en 

staat enigszins in contrast met het gebouw zelf.”

COMFORT VAN DE TOTAALAANPAK
De eigenaar heeft een gezin met twee jonge kinderen. Samen wonen 

ze hier nu drie jaar. Vanaf het begin was duidelijk dat ‘leefbaarheid’ en 

wooncomfort voorop moesten staan toen ze met Vlassak-Verhulst in 

zee gingen om dit project te realiseren. Maar tegelijkertijd hechtten 

ze een grote waarde aan een goede visie, een stijlvolle architectuur en 

een gedetailleerde afwerking; dingen waarvan ze nu elke dag genie-

ten. Dat ze bij Vlassak-Verhulst terechtkwamen, is in die zin dus geen 

toevalligheid. 
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De eigenaars van dit schitterende huis aarzelden niet lang om het ontwerp en de 

volledige uitvoering van hun woning toe te vertrouwen aan Vlassak-Verhulst. 

De strakke lijnvoering van eigentijdse woonarchitectuur wisten ze moeiteloos te 

combineren met tal van warme elementen.
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“Wij hadden een heel duidelijk 
beeld van de sfeer die we wilden 
en dat konden we goed kwijt bij 
het team van Vlassak-Verhulst” 
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Dit soort huizen is misschien niet meteen het soort projecten waarom zij 

het meest bekend staan, maar ze waren er geenszins mee aan hun proef-

stuk toe en sowieso hebben ze alle expertise in huis.

“Al vanaf de ontwerpfase wisten ze ons als projectontwikkelaars te 

overtuigen. Mogelijk kunnen andere ontwerpers een vergelijkbaar concept 

uitwerken, maar dan ben je er nog lang niet. Hoe worden hun ideeën ooit 

echt uitgevoerd? Hoe zouden wij ooit aan de juiste aannemers komen? 

Voor ons werkte de totaalaanpak van Vlassak-Verhulst gewoon heel goed. 

Superprofessioneel ook; het was een heel fijne periode. We legden in eerste 

instantie uit wat we puur functioneel nodig hadden en we lieten ook 

een aantal foto’s zien van dingen die we mooi vonden. Daarna gaven we 

hen eigenlijk een beetje de vrije hand. We vonden het belangrijk dat de 

ontwerpers echt hun ding konden doen.”

 

UNIEKE SAMENWERKING
Als vanzelfsprekend kwam er tussen de bouwheren en de villabouwer een 

fijne relatie en een nauwe samenwerking tot stand. “We probeerden weinig 

te sturen, want in zo’n modern project is het echt wel belangrijk dat je de 

vrijheid van de architect niet te veel beknot. Maar dat neemt niet weg dat 

we overal sterk bij betrokken werden. Wij zijn bijvoorbeeld mensen die hou-

den van het ‘less is more’-principe en we wisten ook al lang voor we aan het 

bouwen begonnen dat we absoluut geen ‘design om het design’ zouden 

gaan prediken in ons huis. Voor ons geen koele museumsfeer die je in dit 

soort huizen toch nogal eens ziet. We kozen er dus ook voor om binnen, een 

beetje in contrast met de buitenkant, veel warme materialen te gebruiken. 

Voor de vloeren kozen we voor een combinatie van natuursteen en parket, 

dergelijke natuurlijke materialen geven een bijzondere warmte aan een in-

terieur.” Naar bepaalde materialen gingen de bewoners actief mee op zoek. 

“Alleen al om de vloeren te vinden, hebben we vijf, zes dagen rondgereden!” 

Verder werd er ook gekozen voor ingebouwde kasten, uitgevoerd in hout 

van topkwaliteit. “Voor ons geen wit gelakte keukens en kasten. Dat is soms 

ook best mooi, maar doet toch ook wel erg kil aan en dat wilden we niet. 

Heel de binnenafwerking, dus tot en met de keuze van het meubilair, verliep 

in een prima samenwerking.”

“Voor de vloeren kozen we voor een combinatie 
van natuursteen en parket, dergelijke natuurlijke 
materialen geven een bijzondere warmte aan 
een interieur”  
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“Voor een perfecte binnenhuisarchitectuur moet 
je meteen vanaf het begin de juiste voorzieningen 
treffen! Wij zijn dan ook enorm onder de indruk 
van de hoge standaard die Vlassak-Verhulst 

hanteert wat de volledige afwerking betreft” 
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Tel: +32(0)685 07 00, info@vlassakverhulst.com, www.vlassakverhulst.com
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BINNENHUISARCHITECTUUR VANAF DE EERSTE STEEN
Vanaf de eerste dag van de werkzaamheden - een eerste ontwerp was 

bij wijze van spreken amper uit de printer gerold - was er trouwens ook 

al volop aandacht voor de binnenhuisarchitectuur van het project. Ook 

dat werd door de bewoner als uniek en heel prettig ervaren. “Al was het 

ook wel even vreemd”, vertelt hij lachend. “We stonden als het ware nog 

met een schop in de hand naar ons perceel bouwgrond te kijken, toen 

er tijdens een vroege vergadering werd gevraagd of we een idee had-

den hoe en waar we gordijnen wilden. Toen hadden we wel eventjes 

zoiets van ‘waar komen jullie nu mee aan’? Maar we zagen al heel snel 

dat dit echt de ideale manier van werken is. Voor een perfecte binnen-

huisarchitectuur moet je meteen vanaf het begin de juiste voorzienin-

gen treffen! Wij zijn dan ook enorm onder de indruk van de hoge stan-

daard die Vlassak-Verhulst hanteert wat de volledige afwerking betreft.” 

Details, die eigenlijk helemaal geen details blijken te zijn, al zo vroeg in 

het proces bespreken, maakt juist dat het niveau van de afwerking heel 

hoog is, en daar zijn de bewoners duidelijk nog elke dag blij mee.  


