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Dat deze villabouwers ook ver over hun eigen landgrenzen heen aan het werk zijn, is ondertussen 

al door velen geweten en geprezen, maar dat ze dan ook nog heel vaak hun projecten mogen  

realiseren op de allermooiste plekjes, is voor Vlassak-Verhulst mooi meegenomen. Zo waren ze 

deze keer aan het werk in één van de mooiste lanen van Duitsland, de Elbchaussee in Hamburg.  

Het was uitzonderlijk dat er in Hamburg toelating gegeven werd om een dergelijk klassiek bouwwerk 

te realiseren, daar er sedert de tweede WO enkel plaats was voor vernieuwende architectuur. 

Villabouwer Vlassak-Verhulst ontwerpt 
en bouwt luxe villa’s in Duitsland
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Streamer: Doption 

congue nihil 

imperdiet doming 

assum.

De opdrachtgever vond zijn weg naar Vlassak-Verhulst via zijn vader, die vroeger als duivenmelker regelmatig in België ver-
toefde en steeds opnieuw onder de indruk was van de traditionele bouwwijze waarmee Vlassak-Verhulst in België bekendheid 
had verworven. Toen zijn zoon en schoondochter bouwplannen hadden, volgden zij hun “Fingerspitzengefühl” en waren zij 
bij deze onderneming inderdaad aan het goede adres: zij stelden meteen het volste vertrouwen in deze villabouwers en gaven 
hen de opdracht tot het uittekenen, bouwen en afwerken van hun droomwoning. 

Fingerspitzengefühl
De Duitse degelijkheid vertaalt zich ook in de manier waarop ze bouwen: vakkundig en heel snel, met zeer stevige materialen. 
Het gebruik van recuperatiematerialen kennen zij echter niet. De opdracht voor de villabouwer was dus klaar en duidelijk 
en ze hebben hier dan ook een echt meesterwerk gerealiseerd. Nadat Dirk, de architect van Vlassak-Verhulst, het perceel met 
deze spectaculaire ligging had gezien en er kennis had gemaakt met de opdrachtgevers, werden de eerste lijnen uitgetekend. 
De ideeën en wensen van de klant waren expliciet: een huis bouwen, voorzien van alle hedendaagse comfort , maar met een 
klassieke architectuur die ook in het interieur voelbaar moest blijven en met veel respect voor traditioneel vakmanschap. 
De ontwerpplannen werden aangepast aan de Duitse normen, maar Dirk keek er steeds aandachtig op toe dat de esthetiek 
nergens in het gedrang kwam.
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Ramen uit eigen schrijnwerkerij
Daar Vlassak-Verhulst beschikt over een eigen atelier waar ramen en deuren worden gemaakt, kon de klant zijn wens in ver-
vulling zien gaan: ramen met traditioneel hang- en sluitwerk met daarin thermopane van “Goetheglas”. Dit “Goetheglas” is 
van oorsprong Duits: het is dubbel glas, waarbij de ene plaat (binnenkant) bestaat uit floatglas en de andere plaat (buitenkant) 
uit geblazen glas. Op die manier ziet dat glas er authentiek uit maar heeft het tevens de eigenschappen van wat wij kennen 
als “dubbel glas”.

Made in Belgium
De klant koos voor materialen uit België maar voor de ruwbouw en de technieken (verwarming, airco, elektriciteit en sanitair) 
zou er beroep gedaan worden op de Duitse know how. Alle bouwmaterialen (oude klampsteen, witsteen, leien, blauwe 
hardsteen) werden dus in België besteld en vervolgens naar Hamburg vervoerd.

Gedurende de ruwbouwwerken werd er bij Vlassak-Verhulst hard verder gewerkt, want Kristin, de interieurarchitect die 
voor dit project verantwoordelijk was, ontwierp en bedacht ieder vertrek in deze woning. Hierbij werd niets aan het toeval 
overgelaten en ze keek nauwkeurig toe op de uitvoering van elk detail. Wandelend doorheen de vertrekken van deze impo-
sante villa merk je pas hoe men met een grote variëteit aan materialen, toch een gevoel van eenheid kan bereiken. Zo werd 
voor de vloeren unaniem gekozen voor recuperatiemateriaal: zowel de stenen vloeren als de parketvloeren hebben allemaal 
een verleden en hebben ooit de bodem in andere woningen gesierd. De Belgische vaklieden hebben op deze woning écht 
hun stempel gedrukt. Het was een hele organisatie voor Vlassak-Verhulst om iedereen op het gepaste tijdstip in Hamburg te 
krijgen en ook daar te houden: de Hansestadt is niet bij de deur en om de werken tot een goed einde met een bevredigend 
resultaat te brengen, dienden de opeenvolgende ploegen van werklieden telkens een periode in Hamburg te verblijven. Alles 
is Belgisch maatwerk en werd dus ook door Belgen geplaatst: alle stafwerken en het hele binnenschrijnwerk, de lambrisering, 
de keukeninrichting, de kasten in de badkamers en de dressings, de trappen en nog zoveel meer.
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Vlassak-Verhulst
‘s Gravenhof
Moerstraat 53
2970 ’s Gravenwezel
België
Tel.: +32 (0)3 - 685 07 00
www.vlassakverhulst.com

Vakmanschap is meesterschap
In deze woning treffen we een grote en originele variëteit aan hang- 
en sluitwerk op ramen en deuren aan. Op de detailfoto is duidelijk 
de greep van een schaar, die sierlijk en vakkundig omgebouwd werd 
tot een handgreep, te herkennen! 

De Eigenares heeft zelf ooit als ontwerpster gewerkt bij een gekende 
Italiaanse fabrikant van interieurstoffen. Voor haar was het dan ook 
erg leuk om, onder de deskundige begeleiding van Kristin, de stof-
fen en het meubilair uit te kiezen. Beiden konden goed met elkaar 
opschieten en waren ook samen op stap om het antiek meubilair en 
de verlichting uit te gaan zoeken, zelfs tot in Parijs!

De lichtschakelaars zien er antiek uit, maar daarachter schuilt een ingenieus domoticasysteem en in de master bathroom (zie 
foto pagina hiernaast) verandert, met een eenvoudige druk op een knop, de spiegel boven het bad in een televisiescherm. Je 
komt hier echt ogen te kort. Verderop, in een van de gastenbadkamers, werd de techniek “faux marbre” toegepast: dit is het 
doorschilderen van het marmer in de “moulures” van de douche. (zie foto pagina hiernaast).

Als bouwen kunst wordt
Dank zij het vertrouwen dat de Opdrachtgevers hebben gegeven aan Vlassak-Verhulst, zijn zij tot dit prachtige resultaat 
gekomen: een magnifieke villa in een prachtige tuin op een unieke locatie vlak aan de Elbe! Met dit unieke project heeft 
Vlassak-Verhulst met veel enthousiasme bewezen ook Duitse “Dromen om in te wonen” te kunnen realiseren.

Op de TEFAF
Vlassak-Verhulst Villabouw is ook dit jaar opnieuw aanwezig, op stand 504, op de internationale kunst- en antiekbeurs 
TEFAF die plaats vindt van 13 tot 22 maart in Maastricht. 

Fotografie: Jan Verlinde
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