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VLAS SAK-VER H UL ST: 
WONEN EN L EVE N 

IN PURE LUXE
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I S  E E N  O V E R T U I G E N D  V O O R B E E L D  V A N 
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Voor een van die bijzondere projecten 
van Vlassak-Verhulst trekken we naar 
’s-Gravenwezel in België. Het mooie 
domein met het 13de-eeuwse Kasteel 
van ’s-Gravenwezel – eigendom van de 
wereldbefaamde Vlaamse kunsthandelaar, 
curator en interieurarchitect Axel 
Vervoordt – ligt amper een minuut wandelen 
hiervandaan. Van tussen de aloude bomen 
rijst dan een luxueuze villa op. In perfecte 
harmonie met de groene omgeving. 

Hier stonden aanvankelijk een oude schuur 
en een losstaande woning. Beide behoorden 
tot het kasteeldomein. De geïnspireerde 
architectuur van Gerd Van Zundert werd 
door het team van Vlassak-Verhulst met 
veel zin voor ambachtelijk vakmanschap 
vertaald naar een renovatie op echt hoog 
niveau. De oorspronkelijke gebouwen 
versmolten daarbij tot een geheel dat pure 
schoonheid, klasse en persoonlijkheid 
uitstraalt. Interieurarchitecte Yashmine 
tekende voor een interieur dat doordachte 
ruimteverdeling en gevoel voor esthetiek 
op aangename wijze combineert. 

LICHT, RUIMTE

en juiste, goed uitgebalanceerde 
verhoudingen in de vormgeving. Verder: 
respect voor authenticiteit, het gebruik 
van met zorg gekozen kwaliteitsmaterialen, 
een grondige achtergrondkennis én 
de toewijding van een voor elk project 
speciaal geselecteerd team gepassioneerde 
ambachtslieden. Op die pijlers rusten de 
realisaties van Vlassak-Verhulst. 

De woning die we nu bekijken, is daar een 
zoveelste overtuigend voorbeeld van. Aan 
de buitenzijde: perfect gelegde rieten 
daken met royale, beschermende overstek. 
De gevelpartijen tonen een aantrekkelijk 
samenspel van Belgische rode baksteen in 
wild verband en grote aansluitende delen 
in natuurlijk hardhout. Om het landelijke 
effect van de naar het zuiden gerichte tuin 
niet te verstoren, is de oprijlaan aan één 
zijde aangelegd. Zo konden ook de oude 
bomen in al hun glorie behouden blijven en 
in het tuinconcept worden opgenomen. Zo 
bleef ook de ecologische voetafdruk strikt 
minimaal. Samen met het buitenzwembad 
vormen ze nu het rustgevende, rustieke 
decor waar je van geniet, onder meer van op 
het overdekte terras, vanuit de leefruimte 
en van op het eenhoog gelegen terras van 
de master bedroom. Aan het einde van de 
oprijlaan wacht intussen nog een prettige 
ervaring. 

MOOIE INVALSHOEKEN

Om de lichtinval aan deze kant van de woning 
zo groot mogelijk te houden, is gekozen voor 
een U-vormige, hoge raampartij met fijne 
smeedijzeren randen die tot onder 

T
Trendsetter. Marktleider. Ervaren 
bouwpartner met visie… Vlaamse 
high-end luxevillabouwer par 
excellence Vlassak-Verhulst is 
vandaag een exclusief kwaliteitsmerk. 
In België, maar ook in Nederland, 
Duitsland en verder. Daar gingen 
vijftig jaar gepassioneerd streven 
naar perfectie, bijna duizend 
prachtige realisaties en onversneden 
vakmanschap aan vooraf.

‘De oorspronke-
lijke gebouwen 
versmolten daarbij 
tot een geheel dat 
pure schoonheid, 
klasse en persoon-
lijkheid uitstraalt’
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de dakrand reikt. Dat levert een mooi zicht 
van binnen naar buiten op, en geeft meteen 
de omsloten ruimte een heel apart cachet. 
Van buiten naar binnen krijg je bovendien 
altijd weer spannende invalshoeken die 
leven en beweging brengen.

De villa is ruim, maar met rustige 
waardigheid neemt hij zijn plaats in de 
omgeving in. Volkomen op zijn gemak 
en mooi in harmonie met de omringende 
natuur. Hij straalt een unieke, pretentieloze 
charme uit en staat er met een heel eigen 
naturel, alsof het nooit anders is geweest. 
Achter deze magistrale realisatie steekt 
bijna vijftig jaar ervaring in het bouwen en 
herdenken van high-end droomhuizen in de 
meest diverse stijlen. 

KRACHTIGE PERSPECTIEFLIJNEN

Ruimtes die als vanzelfsprekend in elkaar 
overvloeien en daarbij volop het natuurlijk 
invallende licht kunnen benutten: een oefening 
waar de interieurarchitecte uitstekend in 
gelukt is. Vanuit de centrale as – hier als galerij 
vormgegeven – maak je gemakkelijk kleine 
ontdekkingsreizen doorheen de verschillende 
kamers. En kreeg je van buitenaf telkens weer 
andere invalshoeken, dan herhaalt zich dat 
ook binnen: waar je ook staat, je beleeft altijd 
weer de pure architectuur en de krachtige 
perspectieflijnen van deze woning op een 
nieuwe, even interessante manier.

JUISTE VERHOUDINGEN

Vlassak-Verhulst is ook met deze luxevilla 
geslaagd in een van de moeilijkste proeven: 
de juiste verhoudingen treffen. Die 
accentueren immers de woondynamiek en 
de levensstijl van de bewoners. Ongeacht of 
zij de voorkeur geven aan de klassieke dan 
wel de moderne, geometrische vormgeving. 
In dit geval zien we overigens een boeiend 
samenspel van beide.

Aan de buitenzijde spreken het rieten dak 
en de combinatie van baksteen en hout voor 
de gevels een meer landelijke taal. Een mooie 
verwijzing naar de groene omgeving en het 
vlakbij gelegen kasteel. Binnen ontvangt ons 
dan weer een rustig modernismo dat vlot de 
visuele communicatie met de buitenwereld 
weet te leggen, met de fraaie tuin op de eerste 
plaats. Ook die is een prettig aanvoelende 
tweespraak tussen de oude, behouden 
gebleven bomen en de nieuwe aanplantingen 
waar alweer die zin voor juiste verhoudingen 
te merken valt.

Niemand ontkomt intussen aan de charme van 
de kwaliteitsmaterialen waarmee zowel bui-
ten als binnen is gewerkt. Of aan de perfecte 
finish en de aandacht voor het kleinste detail 
waar het team van Vlassak-Verhulst zo bekend 
om staat. Verlichting, stoffenkeuze, kleuren, 
houtsoorten… Het ad-hocteam adviseert altijd 
met kennis van zaken en veel feeling voor wat 
de opdrachtgever wenst. Ook de ambachts-
lieden – schilders, smeden, parketleggers, 
trappenmakers, rietdekkers, vloerders – die 
de uitvoering voor hun rekening nemen, zijn 
met zorg geselecteerd. Bovendien beschikt de 
bouwonderneming over een eigen schrijnwer-
kerij, een eigen atelier voor ramen en deuren, 
en eigen metselaars en dakbedekkers. 

ALS BOUWEN EEN KUNST WORDT

We nemen rustig de tijd om de moderne 
keuken met het imposante werkblad te 
bewonderen, de natuurstenen vloeren in 
pietra di medici, de (ingemaakte) kasten 
en wanden in zebranohout, het fraaie 
calacattamarmer… Op goed gekozen 
plekken staan of hangen kunstwerken 
die de woning nog meer haar unieke 
persoonlijkheid en diepgang verlenen. 
Op het terras van de master bedroom 
overschouwen we nog eens de tuin. In 
de wetenschap dat zo’n twee kilometer 
achter ons een even bewonderenswaardig 
pand ligt, waar alle ideeën voor deze 
woning geboren werden: het meer dan 350 
jaar oude, gerestaureerde gebouw waar 
Vlassak-Verhulst haar kantoren heeft. Een 
ware staalkaart van alles waar de bekende 
bouwonderneming voor staat. En als daar 
bouwen kunst wordt, dan is deze high-end 
luxevilla-met-een-ziel hier een overtuigend 
voorbeeld van. 

‘De aandacht voor 
het kleinste detail is 

waar het team van 
Vlassak-Verhulst 

zo bekend om staat’
WWW.VLASSAKVERHULST.COM

+31 20 8080011

+32 3 6581250
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