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IN EEN HUIS IN GEMENGDE 
HOEVESTIJL

I N T E R I E U R

WONEN Op DE
WINDRIcHTINGEN
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Na een zoektocht  naar de  ideale bouwgrond, 

gingen de eigenaars van deze gezellige villa in 

‘gemengde hoevestijl’ in zee met Vlassak-Verhulst 

voor de realisatie van hun project. Het werd 

een unieke samenwerking , met een fantastisch 

resultaat…
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W
e hebben erg lang gezocht naar een geschikte bouwgrond,” 

steekt onze gastvrouw van wal als ze ons ontvangt in haar schit-

terende huis. “Dat heeft vooral te maken met het feit dat wij veel 

belang hechten aan de windrichtingen. Misschien klinkt dat wat 

alternatief maar ik geloof echt dat het het beste is om met je 

hoofd naar het noorden of het oosten te slapen. Voor ons hoort een woning dan 

ook recht op de windrichtingen te staan. We hebben lange tijd in de Verenigde 

Staten gewoond. Daar wordt er vaker in dambordmotief gebouwd en was het dus 

niet moeilijk om een geschikte woning te vinden. Maar in een land als België, waar 

kris kras door elkaar wordt gebouwd, was dat niet zo evident.”

Huis met eeN ziel
Na wat speurwerk was het snel duidelijk dat het echtpaar voor de realisatie van 

hun droomwoning Vlassak-Verhulst zou aanspreken. “Als je gaat vergelijken, stel je 

al vlug vast dat Vlassak Verhulst toch altijd net dat ietsje meer biedt,” legt mevrouw 

uit. “Wat zij bereiken is sowieso authentieker en dat zit hem volgens mij vaak in de 

kleinste details. Zelfs als dit huis leeg is, is het nog mooi. Doordat ik in mijn leven op 

nogal wat verschillende plaatsen heb gewoond -zeker niet altijd in prachtige hui-

zen!- weet ik dat als je een standaardhuis bouwt,  je veel meer moeite moet doen 

om er je eigen stijl en sfeer in te krijgen. Zo’n huizen krijgen echter nooit een ziel… 

Dit huis daarentegen had van meet af aan duidelijk wel een ziel.
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HereNHuis met HoeVestijl
De samenwerking met Vlassak Verhulst verliep van bij het begin in een opperbeste 

sfeer. “In mijn hoofd zat een beeld van een huis in hoevestijl maar de architect was 

heel overtuigend: een huis in hoevestijl zou niet zo goed bij onze levensstijl pas-

sen.  Het uiteindelijke resultaat  kun je misschien nog het beste omschrijven als een 

gemengde hoevestijl. Het centrale gedeelte is  een tamelijk statig middenstuk, zelfs 

een beetje herenhuisachtig, terwijl de rest van het huis toch meer neigt naar hoeve-

stijl. De hele gevel werd gekalkt. Het geheel is erg mooi geworden.”

rameN op de ricHtiNgeN
Ook op de plaatsing van de ramen bleek de architect een andere, maar veel betere 

visie te hebben.  “De architect had absoluut gelijk door het kruis van de windrich-

tingen door te trekken,” vertelt mevrouw. “Het grote raam in de keuken zit nu dus 

bij het oosten waar de zon opkomt, recht tegenover de voordeur bevindt zich 

een raam op het zuiden, aan de andere zijkant zit het raam op het westen.” Het is 

momenteel nog tamelijk vroeg op de ochtend , en het uitzicht op de tuin door het 

grote keukenraam is inderdaad spectaculair. 

Het mooiste Huis VaN de familie
Toen het echtpaar enkele jaren geleden aan de plannen voor dit huis begon, stond 

het vast dat ze geen enorm grote woning maar vooral een mooi, praktisch huis 

wilden. “De kinderen gingen stilaan de deur uit en er kwamen kleinkinderen. 

Daar hielden we uiteraard rekening mee,” vertelt mevrouw. “Waar ik vroeger 

een bijkeuken en een wasplaats had, kozen we er nu voor om alles te integre-

ren. Na vele gesprekken met de projectleider en architect van Vlassak Verhulst 

beslisten we  om te opteren voor een leefkeuken. Daar zijn we erg gelukkig 

mee.  Op die manier blijf ik  betrokken bij het gezelschap terwijl ik aan het 

koken ben. Onze leefruimte is sowieso meer dan voldoende ruim: we verza-

melen graag onze familie om ons heen. Onze kleinkinderen komen hier heel 

graag en dat vinden we erg belangrijk. De kleinste vindt het trouwens heerlijk 

als ik de gashaard aansteek. ‘Oma, je hebt het mooiste huis van de familie!’ 

zeggen ze weleens.”

steVige basiskleureN
Een geslaagd interieur staat of valt met perfect uitgebalanceerde kleuren 

en dat is ook hier duidelijk merkbaar. “Voor mij zijn kleuren heel belangrijk,” 

bevestigt de gastvrouw. “Ik gaf aan Vlassak Verhulst dan ook van bij het begin 

de kleuren op die ik graag zag. Inmiddels wonen we hier vijf jaar. We hebben 

nog niet veel veranderd maar dat gaat wel een keer gebeuren want ik ben  

graag met inrichting bezig. Maar met kleuren alleen al kan je  ontzettend veel 

doen en veranderen zonder  ingrijpend te werk te gaan.  Het rood van de eet-

plaats is een stevige basiskleur die we zeker nog een tijdje houden, omdat de 

26 TIJDLOOS 27 TIJDLOOS27 TIJDLOOS



TIJDLOOS 2928 TIJDLOOS



rest van de inrichting, zoals bijvoorbeeld de gordijnen, erop is afgestemd. Een 

interieur groeit voortdurend, het blijft voortdurend in beweging. Onze oudste 

dochter schildert. Haar werk is erg expressief, vaak met zeer hevige kleuren. 

Het ligt niet voor de hand om haar werk in dit interieur te integreren maar de 

grote bloem die in de hal hangt bijvoorbeeld, komt daar prima tot haar recht.”  

dromeN Voor later
Op het kleine buitenterras boven, met zicht op de tuin, komt een van de 

dochters regelmatig van het zonnetje genieten. Het is haar ideale leesplek. 

“Op de achterkant van ons huis was ik van bij het prille begin meteen verliefd,” 

vertelt mevrouw. “Ook heel fijn vind ik het dat de garages opzij van ons huis 

liggen en niet vooraan. Nog liever hadden we een carport gewild maar daar 

kregen we van de gemeente geen toestemming voor. Garages vooraan bij 

een woning zie je erg vaak, maar vind ik echt niet mooi. Dit is een perfect 

compromis. Ook de basisstructuur van onze tuin maakt me nog steeds blij, al 

hebben we aan de tuin zelf al behoorlijk wat veranderd. In een tuin moet je 

nu eenmaal een tijdje leven om echt te ontdekken hoe je het wilt. Sommige 

dingen in de tuin, hoe mooi ook, moesten wijken omdat we het alternatief 

praktischer vonden. Wat ons interieur betreft fantaseer ik wel eens over een 

heel moderne stijl. Dat is misschien nog iets voor later? 

de perfecte aaNpak
“Mijn man gaf en geeft mij de volledige vrijheid als het gaat over wonen. Bij 

Vlassak Verhulst vonden ze het misschien een beetje vreemd dat ze altijd met mij, 

een vrouw dus, te maken kregen, zelfs als het ging over erg technische aspecten, 

maar het interesseert me allemaal enorm. Ik weet dus welke buizen waar 

lopen en hoe een centraal stofzuigsysteem wordt geïnstalleerd bijvoorbeeld. 

Ik vond het fantastisch om mee te maken, en er vaak bij te zijn, zelfs al was 

het een ijskoude winter. De aanpak van Vlassak-Verhulst is erg professioneel. Er 

is ondermeer een projectleider, een architect en een binnenhuisarchitect bij 

betrokken en zij contacteren je voortdurend. Ze proberen exact te achterhalen 

wat je mooi vindt, wat je zeker niet wilt, hoe je leeft, en je hoeft zelf helemaal 

niets te doen en nergens achteraan te gaan. Ideaal, ik zou het op slag opnieuw 

doen, ware het niet dat we hier echt zo lang mogelijk willen blijven wonen…”
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Vlassak-Verhulst

Moerstraat 53 - 2970 ’s Gravenwezel

Tel: +32 (0)3 685 07 00

www.vlassakverhulst.be


