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Verslag van een dubbelbezoek

Vlassak-Verhulst. 
Klassewoningen met karakter.
Ze staan op de mooiste plekjes van Nederland, in al hun authentieke pracht en présence. De topwoningen van Vlassak-

Verhulst. Woningen die de warme klasse van de Vlaamse bouwkunst naadloos verenigen met de Nederlandse behoefte 

aan strakheid en eigenzinnigheid. We bezochten een domeinproject dat de drang naar perfectie van deze succesvolle 

bouwer typeert en lieten ons daarna rondleiden in een door Vlassak-Verhulst ingericht en gedecoreerd interieur. Of, hoe 

traditionele stijlvormen naadloos aansluiting vinden met de hedendaagse wooncultuur. 
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Vlassak-Verhulst is al 40 jaar een begrip in België, werkt 
regelmatig voor opdrachtgevers elders in Europa en dwingt 
ook in Nederland steeds meer respect af als ontwerper en 
realisator van opmerkelijke villaprojecten.
De kwaliteitsvisie, de specifi eke aanpak en de inbreng en 
expertise van eigen architecten, ingenieurs, interieurspecia-
listen, arbeiders en vakmensen hebben daar veel, zoniet alles 
mee te maken. Op deze en volgende pagina’s introduceren we 
u in de exclusieve wereld van een bouwkunstenaar pur sang.

Als bouwen kunst wordt 
De domeinwoning die we bezochten is een prachtig voorbeeld 
van de woonstijl waarin de onderneming al vier decennia 
excelleert: de klassieke villabouw. De woning is gebouwd in 
kruisverband en werd na verloop van tijd uitgebreid met een 
bijgebouw dat in dezelfde stijl is opgetrokken. Kenschetsend 
voor het project is de authentieke, historisch geïnspireerde 
architectuur. 

NL Vlassak Verhulst 8-1.indd   4 22-02-2010   12:01:07



 t h e · a r t · o f · l i v i n g ???

NL Vlassak Verhulst 8-1.indd   5 22-02-2010   12:01:32



De domeinwoning omvat een royale hoofdwoning - die zich 
ook onmiddellijk als dusdanig manifesteert - en een bijgebouw 
dat weliswaar minder aandacht opeist, maar niettemin een 
harmonisch geheel vormt met het hoofdgebouw. Dit is opgevat 
en afgewerkt zoals het een klassieke eigenaarswoning past: pro-
minent en elegant. De gevel is een mooi staaltje van artisanaal 
metselwerk, egaal opgevoegd en beschilderd met kalkverf. De 
toegangsdeur heeft een hardstenen omlijsting, bekroond met 
een gewelfd fronton. De raampartijen zijn gemonteerd in een 
steenbreed kaderwerk en voorzien van houten luiken. Het leien 
dak rondt het geheel in stijl af.

Ook de bijgebouwen, die in de oorspronkelijke domeinwonin-
gen bestemd waren voor de huisvesting van het personeel, zijn 
met respect voor de klassieke traditie gerealiseerd: in een sobere 
vormgeving en met een gevel in ruwe baksteen, bekroond door 
eenvoudige dakkapellen. 
Het gebouw is ingeplant in een fraaie natuur en omringd door 
een royale tuin met een open groenzone aan de terraszijde en 
een relaxzone met zwembad die perfect in het tuinlandschap is 
geïntegreerd. Het domein dat je verwacht bij een domeinwo-
ning als deze…

Knus ingericht, knap afgewerkt
Dat Vlassak-Verhulst ook de kunst van de interieurinrichting 
beheerst, wordt al snel duidelijk tijdens ons bezoek aan een 
andere woning. 
We zijn meteen gecharmeerd door de frisse, eigentijdse leef-
ruimte. Lichte en donkere tinten wisselen elkaar af in het 
schilderwerk, de meubelcombinaties en de centrale haardpartij. 
Die is bijna kamerbreed en verdeeld in drie vakken, gescheiden 
door wanden van gestapelde leisteen met een minimale voeg. 
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Mooi, strak en vooral: oergezellig. De donkergrijze haard 
vormt een mooi contrast met de verzoet afgewerkte, sahara 
beige stenen vloer. Een materiaal dat we in dezelfde tint 
terugvinden in het keukentablet. Het zwarte wengémeubi-
lair vindt dan weer een bondgenoot in de donkerkleurige 
decoratiestoffen, maar verstaat zich tegelijk wonderwel met 
de lichtgrijze en blauwe tinten van het salon. 
Een scheidingswand in metaal en glas trekt onze aandacht. 
Het felblauwe paneel onderaan is verrassend. Een koele con-
structie die je hier niet meteen verwacht, maar die een aparte 
toets geeft aan het interieur en regelmatig en onder diverse 
vormen in de hele woning terugkeert.
Door de asvormige aanleg van living, eetkamer, keuken-
ruimte en garage kan de benedenruimte naar wens worden 
opengesteld of gecompartimenteerd, waarmee Vlassak-
Verhulst optimaal inspeelt op de wensen van de bewoners. 

Op de bovenverdieping valt het vooral op hoe effi ciënt er 
in deze woning met ruimte is omgesprongen. Overal inge-
werkte airco en ventilatie, een bestudeerde sfeerverlichting, 
een master bathroom met losstaand Starck bad en moderne 
dubbele wastafel, maar vooral een overvloed aan ingewerkte 
kast- en bergruimte. Een meerwaarde!

Hoe je als kind opgroeit in dit huis? Zoals het hoort: in je 
eigen domein waar alles op jouw maat is ingericht en samen 
met jou evolueert. De jonge meid heeft duidelijk inspraak 
gehad in de inrichting van haar eigen stek en voelt zich hier 
zichtbaar op haar gemak. Slim van Vlassak-Verhulst. Zo werk 
je jezelf al meteen in de gunst van de volgende generatie.

Vlassak-Verhulst verwelkomt u 

op TEFAF Maastricht 2010

De internationale kunst- en antiekbeurs in het 

Maastrichts Expositie en Congres Centrum 

(MECC) van 12 tot 21 maart 2010, 

dagelijks van 11 tot 19 uur.

Vlassak-Verhulst is aanwezig op stand nr. 810

www.tefaf.com

Zoals het hoort: 

in je eigen domein 

waar alles op jouw 

maat is ingericht 

en samen met jou 

evolueert. 

Vlassak-Verhulst
‘s Gravenhof
Moerstraat 53
2970 ’s-Gravenwezel
België
Tel.: +32 (0)3 - 685 07 00
www.vlassakverhulst.be
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