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Vlassak-Verhulst is bij uitstek het aangewezen bedrijf als het aankomt op het bouwen van exclusieve, luxe 

villawoningen met een ziel. Het Belgische bedrijf bouwt al ruim veertig jaar de mooiste woningen, die ieder een 

verrassende vanzelfsprekendheid van superieure klasse en kwaliteit uitstralen. Alle villa’s zijn uitgevoerd met 

duurzame materialen en met veel respect voor authenticiteit, puurheid en de juiste vormgeving. Door de jaren 

heen introduceerde Vlassak-Verhulst in de Belgische villabouwwereld telkens weer met succes nieuwe trends. 

De voorkeur voor de zuivere stijl, het tijdloze en woningen die perfect harmoniëren met landschap en natuur, is 

altijd duidelijk aanwezig.

‘Het is duidelijk dat de
binnenhuis-architecten 
van Vlassak-Verhulst 
streven naar perfectie.’
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Landgoed Larendael
Op één van de mooiste locaties van Laren (Noord-Holland) 
– en voor een deel zelfs in het schitterende natuurgebied 
Zuiderheide – realiseerde de gerenommeerde Belgische 
bouwondernemer het prestigieuze ‘Landgoed Larendael’: 
een uniek droomproject. Te midden van het groen en ver van 
alle drukte bevindt zich een indrukwekkend mooie villa, die 
vier exclusieve appartementen en een prachtig penthouse 
behelst. Alle genieten ze van veel ruimte, gul invallend 
daglicht en elke denkbare luxe. Het moet een privilege 
zijn hier te mogen wonen en te kunnen genieten van de 
fraaie parktuin, het eigentijdse comfort én de vlekkeloze 
dienstverlening. Begeleiding en vakkundig advies bij de 
afwerking en inrichting van de appartementen komen van 
de verschillende specialisten van Vlassak-Verhulst. 

Het appartement 
In deze reportage wordt één van de appartementen uit dit 
project uitgelicht. Het treft een opeenvolging van op Hermès 
geïnspireerde ruimtes, die door een zorgvuldige keuze van 
exclusieve, magnifieke materialen en specifieke kleuren 
helemaal tot zijn recht komen. Het geheel is een oase van 
rust en luxe. Kortom: een heerlijke plek om te vertoeven. 
Het is duidelijk dat de binnenhuisarchitecten van Vlassak-
Verhulst streven naar perfectie. We nemen rustig de tijd 
om dit magniefieke project in ons op te nemen. De statige, 
neoklassieke stijl wekt bewondering. Ook de zorg waarmee 
een deel van de gevel werd gekaleid valt op. Het grijs van de 
dakleien gaat perfect samen met de kleur van de bakstenen 
muren en het daglicht kan zonder moeite binnenvallen 
door de vele grote ramen. Overal ervaar je een rustgevende 
symmetrie.

Tijdloze architectuur
Vlassak-Verhulst bracht in dit unieke staaltje architectuur 
vier zeer ruim uitgevoerde appartementen en een luxueus 
penthouse onder, alle uitgerust met de modernste 
voorzieningen. De appartementen op de benedenverdieping 
beschikken over een fraaie privétuin. Degenen op de eerste 
etage hebben een royaal, halfoverdekt terras. Ze kijken 
uit over de groene omgeving, de chique oprijlaan, het 
grote buitenzwembad met poolhouse of het hockeyveld. 
De tijdloze villa heeft een hoog exclusiviteitsgehalte. 
Vlassak-Verhulst kiest immers enkel authentieke 
kwaliteitsmaterialen, verwerkt door vakmensen die het 
gewend zijn om naar perfectie te streven. Zij werden 
vooraf zorgvuldig geselecteerd door de interieurarchitect. 
Allen beheersen zij zowel de traditionele als de moderne 
technieken van hun vak. Vlassak-Verhulst beschikt trouwens 
over een eigen meubelmakerij, een eigen atelier voor 
ramen en deuren en over eigen metselaars en dakleggers. 
Daarnaast doet het bedrijf een beroep op gekwalificeerde 
rietdekkers, schilders, steenkappers, smeden, parketleggers, 
trappenmakers en decorateurs, die allemaal maar één doel 
voor ogen hebben: het  bouwen van een droomwoning. ▷  



‘Het geheel is een oase van rust en luxe. 
Kortom: een heerlijke plek om te vertoeven.’
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Als bouwen kunst wordt
In een schitterend gerestaureerde woning aan de rand van 
’s-Gravenwezel (Noord-Antwerpen) ontvouwt zich voor 
geïnteresseerde kandidaat-bouwers de unieke wereld van 
Vlassak-Verhulst. Een wereld waar bouwen een kunst wordt. 
De kennismaking is indrukwekkend en boeiend tegelijkertijd. 
Meer dan 350 jaar architectonische en culturele geschiedenis 
kregen hier op overtuigende wijze een exclusief, eigentijds 
kader. Zuiverheid van stijl, gevoel voor juiste verhoudingen, 
respect voor historische achtergrond en het gebruik van 
authentieke materialen en technieken... je vindt het hier 
allemaal terug. De onderneming telt meer dan honderd 
uitstekend opgeleide medewerkers, een eigen studiebureau, 
zorgvuldig geselecteerde onderaannemers en een dertigtal 
afgewerkte projecten per jaar. Een aantal daarvan omvat de 
bouw van luxewoningen voor buitenlandse opdrachtgevers: 
een bewijs van de groeiende internationale waardering waar 
Vlassak-Verhulst van geniet.

Vlassak-Verhulst 
Moerstraat 53
B-2970 ’s-Gravenwezel 

+31 (0)20 808 00 11
+32 (0)3 685 07 00
info@vlassakverhulst.com 
www.vlassakverhulst.com
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