Exclusief wonen

EEN WONING

als geen ander
172 Tijdloos

wonen

Tijdloos

wonen

173

TEKST: PEGGY VAN DER AUWERA - FOTOGRAFIE:VLASSAK-VERHULST

Dit huis is in alle opzichten van een onovertroffen
authenticiteit. Je kunt het onmogelijk in een hokje
plaatsen, noch er een specifieke stijl op kleven. Het
unieke karakter is het resultaat van een intense en
geslaagde samenwerking tussen de opdrachtgevers
en de exclusieve villabouwer Vlassak-Verhulst.

T

essa en haar echtgenoot Pieco wilden een woning die het
voorspelbare overstijgt. Geen monolithisch blok, noch klassieke
villa of landelijke woonst. Ze klopten met hun originele
ideeën aan bij Vlassak-Verhulst. De kruisbestuiving tussen de

gerenommeerde bouwpartner en de bevlogen opdrachtgevers wierp
zijn vruchten af. Dit is zonder meer een unicum. De bouwstijl knipoogt
naar Long Island, maar dan in een strakker en moderner kleedje. Met
een witter-dan-witte gevel en lichtgevlamde rode dakpannen straalt dit
huis áltijd een zonnig vakantiegevoel uit. Andere kenmerken zijn licht,
openheid, doorzicht, ruimtelijkheid en visuele verbinding. Maar bovenal
is dit een huis vol verrassingen. Een beetje als een bonbon die aan de
buitenkant weinig prijsgeeft, tot je erin bijt en de vulling je smaakpapillen
laat dansen ...

DOORZICHT EN OPENHEID
De villa zit zijn bewoners als gegoten en weerspiegelt perfect hun
persoonlijkheid. Hun gastvrijheid blijkt uit de ‘ondergeschikte’ rol van
de voordeur: haast iedereen loopt hier achterom binnen. Er is geen hal
zodat je gezellig met de deur in huis valt. En de vele ramen – waarvan
er meerdere volledig openschuiven – versterken het transparante gevoel.
Transparantie vind je hier ook letterlijk terug: in de wand met openhaard
tussen zit- en eetgedeelte, de wijnkast waar je zó doorheen kijkt, de
glazen balustrade bovenaan de trap, de Kartell-barkrukken ... Tel daar nog
helderwitte wanden, plafonds en maatwerkelementen bij, en je krijgt een
lichtvoetige architectuur die ontwerp- en woonplezier verraadt.
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“We houden van natuurlijke materialen waardoor ons moderne interieur toch niet kil aanvoelt. Het strakke lijnenspel blijven we
steeds behouden, maar wisselen we op een elegante manier af met elementen die iets meer naar het landelijke neigen.”
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WIT MET KNALLENDE KLEUREN
De energieke en vrolijke Tessa zou niet kunnen aarden in een interieur dat
louter wit is. Vandaar de ‘knalkleuren’ die lef en vreugde injecteren. In de
zitruimte vallen de kubistische, felblauwe fauteuils van Cassina op. Het
koppel combineerde ze met mooie sofa’s en een strakke koffietafel van Jan
des Bouvrie op een zwart-wit vloerkleed. Aan de wand hangt een abstract
veelkleurig schilderij (Guus van der Werf, Amsterdam) waarvan de tinten
worden herhaald in de kussens.
In de eetruimte nog meer meubels van Jan des Bouvrie: een ranke
tafel en fraaie kuipstoelen met zwarte poten; erboven de opmerkelijke
hanglampen Non Random van Moooi. Het schilderij van de iconische
Brigitte Bardot voegt een vleug sensuele mystiek toe.

BOEIENDE ESTHETIEK
De meeste vaste interieurelementen zijn gemaakt door Vlassak-Verhulst.
Voor enkele andere ontwerpen deed het koppel een beroep op andere
vakmensen. Zo stond de Nederlandse firma Beukers in voor de gewaagde
‘boekenkasttrap’, een huzarenstukje dat even inventief als functioneel is. Let
op de glanzende afwerking met autolak – opnieuw een atypische ingreep.
Ook de keuken van Bulthaup is glansrijk. Wit is wederom de dominante
kleur, aangevuld met accenten in rvs. Het schijnbaar zwevende eilandblok
in corian biedt de levensgenieters volop ruimte om hun kookkunsten
te botvieren. Zelfs het fornuis van ABK is een buitenbeentje: met zes
pitten los in het rvs-blad en teppanyaki-plaat in het midden voor extra
gebruiksgemak. Toch gaat de aandacht vooral naar de wand erachter:
een XL-foto van Hong Kong op glas, uitgelicht met ludieke wandlampjes
(Tolomeo, Artemide). Richt je blik vervolgens op de exceptionele wijnkast,
een grandioos precisiewerk met doorkijk waarvoor men smid Philip
Vorsselmans in de arm nam.
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SUMMUM VAN CREATIVITEIT
Boven val je eveneens van de ene verbazing
in de andere. Naast de Masterbedroom
met knalblauwe koeienhuid en blauw
geruite Hastings-bed is de badkamer
een witte oase. De maatwerkmeubels
in corian versmelten bad en wastafel
(Mobitum) tot één geheel; de spiegels
zijn opgehangen aan het plafond. Als je
de gesloten volumes van de kastenwand
opent, komt de toilettafel tevoorschijn met
– alweer geheel onverwacht – spectaculair
bloemetjesbehang.
In

de

andere

badkamers

werd

de

hagelwitte basis verrijkt met respectievelijk
azuurblauwe en groene mozaïek. De
met autolak afgewerkte vloeren op de
verdieping zijn een ontwerp van Jan des
Bouvrie, gemaakt door Beukers.
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ELEGANT FLAMBOYANT
Zin in een verkwikkende duik? Op naar het binnenzwembad met uitzicht
op de tuin, als een blauwe ader onder een wit dak, omzoomd door groen.
Ook hier weer surprises bij de vleet, vooral aan het plafond. De oude balk
zorgt voor karaktervol contrast, aan weerszijden hangen eyecatchers van
lampen die het water reflecteren in een golvende beweging. Tot slot nog
een intrigerend kunstwerk van Monique des Bouvrie. Valt het op dat de
bewoners Bouvrie-fans zijn? In de tuin wisselen grote graspartijen en
sterke groenstructuren af met toefjes kleur. Het bijgebouw doet dienst als
bureau. Zelfs hier krijgt de witte basis gezelschap van knallende tinten: een
glimmend blauw buitenmaats bureau met citroengele lampen.
De bouwstijl en het interieur hebben zoveel markante kenmerken dat
deze woning een uiterst persoonlijke identiteit en signatuur heeft. Een
realisatie uit de duizend die zowel het meesterschap van de villabouwer
als de vindingrijkheid van het koppel in de verf zet.

VLASSAK-VERHULST
www.vlassakverhulst.com
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