Vlassak-Verhulst

Nieuwbouw landhuis met een
oude ziel
In Wassenaar, de groene kustgemeente nabij Scheveningen, realiseerde Vlassak-Verhulst uit Schilde, naast Antwerpen,
een imposant landhuis voor een veeleisend cosmopolitisch echtpaar. Er werden kosten noch moeite gespaard om de
riante woning een uitzonderlijke en authentieke look te geven. De opdracht verliep niet zonder de nodige technische
uitdagingen, dit vooral met betrekking tot de ondergrond die er vrij poreus en zanderig is. De woning met bijhorende
parktuin van ruim 7.000 m2 staat alvast niet mis tussen het bouwkundig erfgoed dat de gemeente rijk is.

Licht, luxe en verfijning
De bouwheren waren vooral op zoek naar rust en authenticiteit. Zowel langs buiten als
langs binnen in de woning. Er werd dan ook veelvuldig gebruik gemaakt van tijdloze,
doorleefde materialen en ambachtelijke technieken. De architecten en ambachtslui van
Vlassak-Verhulst zijn er perfect in geslaagd om een woning met een ziel neer te zetten,
waarbij zowel het huis zelf en het interieur als de tuin eenzelfde sfeer uitademen.
De buitengevel werd uitgevoerd in een oude, gekaleide en in kruisverband gemetselde steen.
Smeedijzeren ballustrades, gefreesde blauwe hardsteen en natuurleien op het dak bepalen
verder het karaktervolle uitzicht van de woning. Ook de buitenverlichting met smeedijzeren armaturen draagt hiertoe bij. Aan de vraag naar een lichtrijk interieur werd voldaan
met de talrijke houten ramen op de verdieping en de grote, slanke, boogvormige stalen
ramen op het gelijkvloers.

“Er werd veelvuldig gebruik gemaakt van tijdloze,
doorleefde materialen en ambachtelijke technieken”

Aangepast aan de omgeving
Het grondplan werd niet zuiver rechtlijnig opgevat maar heeft meer
weg van een oude woning waar door opeenvolgende generaties stukken
werden aangebouwd. Deze non-lineariteit past wonderwel bij de grillige vorm van het perceel dat zich in een vroeger duinengebied situeert,
dat niet strak afgelijnd is en bovendien getekend wordt door niveauver-

schillen en tal van glooiingen. Her en der op het domein werden keermuren aangebracht om
de niveauverschillen op te vangen en de zanderige grond op zijn plaats te houden.
Elk detail draagt bij tot de sfeer
Via de stenen trap tussen twee keermuren bereiken we de voordeur met overdekte inkom.
De inkomhal wordt getekend door een lange zichtas met doorkijk naar de tuin achteraan.
Ook de binnendeuren zijn hier beglaasd en op de vloer vinden we een combinatie van
marmer en eiken parket. Aan de rechterzijde van de hal werd een kantoor ondergebracht
dat aansluit op de ruime woonkamer. Deze laatste werd voorzien van een boogvormige
erker om maximaal licht binnen te halen en het contact met de tuin te versterken. De
woonkamer sluit aan op de family dining room en kan, wanneer meer privacy en intimiteit
gewenst is, afgesloten worden door een houten wand met ingenieus opvouwende
panelen. In gesloten toestand is deze wand voorzien van een decoratieve beschildering.
Op wanden, deuren en plafonds zorgen sierlijsten voor een nobele toets. Ze werden
speciaal voor dit project ontworpen en gemaakt volgens aloude ambachtelijke technieken.

“De sierlijsten werden speciaal voor dit
project ontworpen”

De dining room baadt in het licht dankzij de hoge ramen rondom en sluit op haar beurt
aan op de leefkeuken. Deze laatste werd uitgevoerd in natuureik, het kookeiland is
voorzien van een speciaal beschermd en behandeld werkblad in marmer. De kranen zijn
koperkleurig en samen met de donkere gietijzeren handgrepen geven ze een extra warme
toets aan de ruimte. De marmeren vloertegels zijn in een los verband geplaatst en zorgen
voor een speels effect.

Achter de leefkeuken bevinden zich nog een bijkeuken, een berging en een doorgang naar
de orangerie die rondom in contact staat met de tuin. Als overgang naar de tuin werd hier
geopteerd voor een oude vloer in zandsteen.
Comfort en privacy op de verdieping
Kelder, gelijkvloers en verdieping zijn met elkaar verbonden zowel door een lift als door
een trap in eik met een reling in eik en smeedijzer. Op de verdieping treffen we 4 slaapkamers
en 4 badkamers aan, met inbegrip van de master vleugel. Deze laatste beschikt over een
ruime dressing en een al even royale badkamer met aanpalende hammam. De marmeren
vloer van de badkamer werd doorgetrokken in de hammam. Koperen accenten en de
speciale wandafwerking met zachte, lichtblauwe accentkleuren in de hammam zorgen
voor een aangename, intimistische sfeer en nodigen uit tot relaxen.

Optimaal genieten van de tuin
De tuin werd voorzien van een onderloop zwembad, waarbij het water nagenoeg op het
niveau van de boordstenen staat. Dit zorgt alvast voor een mooi ruimtelijk effect. Naastliggend
bevindt zich een poolhouse, waar de stijl van de woning volledig werd doorgetrokken. Hier
zorgen een lounge-hoek en een open haard voor een onvervalste vakantie- en hotelsfeer,
die nog wordt versterkt door de authentieke metalen verlichtingsarmaturen.
Volledig onderkelderd
Het landhuis is volledig onderkelderd en omvat een garage voor 4 wagens en een wijnkelder
met degustatieruimte. Voor nog meer authenticiteit werden in de wijnkelder traditioneel
ogende gewelven voorzien. De wijnkelder wordt van de rest van de kelderverdieping
afgesloten met een boogvormige stalen deur voorzien van glaspanelen die voor openheid
zorgen. Op de vloer ligt blauwe hardsteen en de metalen verlichtingsarmaturen zorgen
voor de unieke sfeer waar een dergelijke ruimte om vraagt. Hier staat de tijd even stil en
staat alles in het teken van onthaasten en genieten.
Het totaalplaatje klopt
Een project van deze omvang staat of valt met de kwaliteit, de kennis en de ervaring van
het ingeschakelde team. De vaklui die Vlassak-Verhulst hier aan het werk heeft gezet,
vormden een goed georchestreerd, multidiciplinair team van onder andere bouwvakkers,
schrijnwerkers, meubelmakers, interieurspecialisten, metaalbewerkers, steenhouwers en
tuinarchitecten. Door hun nauwe samenwerking is Wassenaar alvast een landhuis rijker
waarvan alles klopt tot in het kleinste detail.
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Vlassak-Verhulst heeft bouwen tot een kunst verheven en laat dit graag zien op
de internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht van 16 tot 24 maart. Het
bouwbedrijf is trouwens al jaren partner van dit exclusieve evenement met wereldfaam.
Logisch voor een bedrijf dat de slogan hanteert ‘Als bouwen kunst wordt’.

Over Vlassak-Verhulst
In zijn bijna vijftigjarige geschiedenis wist Vlassak-Verhulst op te klimmen tot
marktleider in exclusieve bouwprojecten van topkwaliteit. Het familiebedrijf realiseerde inmiddels reeds ruim 1.000 villaprojecten waaronder talloze totaalconcepten, waarbij woning, interieur en tuin eenzelfde pretentieloze klasse, een pure sfeer en een
innemende charme uitstralen. Woningen met een ziel, zeg maar.
Ze doen dit met een oog voor vakmanschap en detail, een doorgedreven zin voor
kwaliteit en een flair voor authenticiteit. Vlassak-Verhulst beheerst alle architectuurstijlen van landelijk en klassiek tot hedendaags, zolang de stijl maar zuiver is.
Volgens de aard van het project krijgen de bouwheren een multidisciplinair team
toegewezen dat bestaat uit architecten en ambachtslieden van topniveau. VlassakVerhulst telt momenteel ruim 75 medewerkers die één voor één geselecteerd
werden op basis van hun vakkennis en op hun ervaring met zowel moderne als
ambachtelijke technieken.
Authenticiteit is één van de domeinen waarop Vlassak-Verhulst zich met glans
onderscheidt van de rest. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van authentieke en
gerecycleerde materialen die een tijdloze charme uitstralen welke niet met nieuwe
materialen bereikt kan worden. Ook hout wordt vaak toegepast, bewerkt en
verwerkt in de eigen schrijnwerkerij.
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