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Fred en Donatienne vertrouwden de bouw van hun eerste woning toe aan Vlassak - Verhulst. 

Ze waren zo tevreden over de samenwerking dat ze voor hun nieuwbouw niet aarzelden: 

ze deden opnieuw een beroep op de trendsetter in exclusieve villabouw. Over het resultaat 

zijn ze lyrisch; in hun droomhuis voelt elke dag als vakantie.

TEKST: PEGGY VAN DER AUWERA - FOTOGRAFIE:  VLASSAK VERHULST

charme & tijdloosheid

verzoend
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V
lassak - Verhulst realiseerde de woning van a tot z en hield 

maximaal rekening met de wensen van de opdrachtgevers. Die 

wilden een karaktervol huis dat past bij de bosrijke omgeving. 

Het exterieur heeft de charme van de begijnhofstijl met buiten 

houtwerk. Op de gevel zien we een oude machinesteen die 

speciaal werd gevoegd om een authentieke look te creëren.

 

TIEN VOOR TUIN
De tuin onderstreept de architectuur van het huis en sluit feilloos aan bij de 

omgeving: evenwichtig, natuurlijk en een lust voor het oog. Het zwembad 

is tot de essentie herleid. De omranding met Belgische gezandstraalde ar-

duinsteen is strak en karaktervol, een fraaie streep blauw voor heilzame ont-

spanning. De verharding vooraan is uitgevoerd in Oudhollandse klinkers. De 

eikenhouten carport biedt beschutting en vormt een mooie eenheid met de 

woning. In deze tuin genieten de bewoners optimaal van een vakantiegevoel 

in alle seizoenen.

 

 

GEEN TIERELANTIJNTJES
De binnenkant van het huis is verrassend strak. De bewoners houden van 

een uitgepuurde stijl en geven de voorkeur aan een tijdloze en ruimtelijke 

inrichting met mooie doorzichten en contrasten. De bewoonbare oppervlakte 

van zo’n 250 vierkante meter werd optimaal benut en is toekomstgericht. 

Het stel wil hier zo lang mogelijk blijven wonen, met maximaal comfort en 

minimaal onderhoud.

De bewoners houden van een uitgepuurde stijl en 
geven de voorkeur aan een tijdloze en ruimtelijke 
inrichting met mooie doorzichten en contrasten.
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In de ruime inkomhal is de vleugelpiano 
een schitterende showstopper. Ook de vloer 
is subliem: de bakstenen in visgraatpatroon 

hebben ontzettend veel karakter.
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CONTRAST EN KARAKTER
Op esthetisch vlak wilden de bewoners contrasterende materialen en een goed 

evenwicht tussen licht en donker. In de ruime inkomhal is de vleugelpiano 

een schitterende showstopper. Ook de vloer is subliem: de bakstenen in 

visgraatpatroon hebben ontzettend veel karakter en doen veel warmer 

aan dan tegels. De plafondhoge schuiframen met smeedijzer vergroten de 

ruimtelijkheid en zorgen voor een visuele verbinding met de woonkamer én 

de achterliggende tuin. Ook de trapleuning is uitgevoerd in smeedijzer, alweer 

een geslaagd contrast met de witte muren.
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AANDACHT VOOR TEXTUUR
In de woonruimte zien we opnieuw een spel 

van licht en donker. De ietwat ruwe parketvloer 

loopt over in een bakstenen wand die overvloeit 

in een strak bepleisterd plafond; een gedurfde 

tegenstelling tussen texturen en kleuren. De grijze 

en bruine tinten van de woonkamer worden 

opgefleurd met vrolijke details, zoals kleurrijke 

boekenruggen en kussens. In het eetgedeelte 

staat een sobere tafel met kuipstoeltjes bekleed 

met velours. De gordijnen in wit vlas omhullen de 

ramen met een sierlijke nonchalance.
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In de badkamers overheerst microtopping: 
een duurzaam, onderhoudsvriendelijk en 

warm materiaal.
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PUUR EN PRAKTISCH
De keuken, exact dezelfde als in de vorige woning, is een geslaagde mix 

van praktisch comfort en moderne vormgeving: puristisch, sculpturaal en 

ergonomisch, met een multifunctioneel eiland vol werk- en bergruimte. De 

uitgebalanceerde eenheid tussen vorm en functie, inclusief designtoestellen, 

beantwoordt volkomen aan de eisen van de bewoners. Het gebloemde 

zeteltje is een erfstuk met emotionele waarde dat een ludiek tegenwicht 

vormt voor de unikleurige rechtlijnigheid.

 

NATUURLIJKE EN DUURZAME MATERIALEN
Boven bevinden zich drie slaapkamers en twee badkamers. In de 

masterbedroom staat de boxspring garant voor zoete dromen. De donkere 

parketvloer en de maatwerkmeubels in blank eikenhout hullen de slaapkamer 

in een warme sfeer, terwijl de bollampjes vrolijk aan het plafond dansen. In de 

badkamers overheerst microtopping: een duurzaam, onderhoudsvriendelijk 

en warm materiaal. De badkamer is minimalistisch met een strakke wastafel 

en vrijstaand bad met links en rechts een vloerspot om een ontspannen 

sfeer te creëren. De vensters met luikjes laten gedempt daglicht binnen en 

dragen bij tot de sfeer in deze onthaastingsplek. Terwijl de bewoners ultieme 

gemoedsrust genoten, realiseerde de villabouwer de woning met een feilloze 

planning, coördinatie en uitvoering. De architect, binnenhuisarchitect en 

coördinator garandeerden een zorgeloos parcours, een lofzang waard.  
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Moerstraat 53, 2970 ‘s-Gravenwezel (BE)

Tel BE: +32 3 685 07 00

Tel NL: +31 20 808 00 11

info@vlassakverhulst.com
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