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in hedendaagse uitvoering



en schitterende, landelijke woning, opgetrokken in een 

duidelijk Vlaamse bouwstijl, waarbij eenvoud, sober-

heid en lichte kleurstellingen maar enkele kenmerken 

zijn die meteen bij een eerste aanblik opvallen… Het 

geheel lijkt in alles een geactualiseerde renovatie, alsof dit huis 

en deze tuin hier altijd al waren. Een kolfje naar de hand van  

Vlassak-Verhulst dus, de bouwfirma die uitdagende totaalprojec-

ten als deze uitwerkt met authentieke materialen en beproefde 

technieken, zonder stijl en comfort ook maar een seconde uit het 

oog te verliezen.

DoorleefD vanaf Dag één
Verkennende gesprekken met de toekomstige bewoners en een 

duidelijke studie van het perceel zijn steevast de eerste stappen 

in het plan van aanpak, en dat was voor dit project niet anders. 

Mogelijke toevalswegen werden besproken met het oog op de 

oriëntatie van het perceel. Ook dat gebeurt wel vaker. Eventueel 

wordt een rotatie van het grondplan voorgesteld. Een lange 

oprit met de mogelijkheid om via de achtergevel te arriveren is 

soms een mooie oplossing om ervoor te kunnen zorgen dat de 

zuidelijk georiënteerde tuin toch aan de voorkant zal gelegen 

zijn. Dankbaar gebruik maken van verschillende, authentieke 

materialen is een andere absolute sterkte, net zoals de ambach-

telijke wijze waarop alles wordt vervaardigd, zoals het handmatig 

uitslijpen van dorpels en decoratie. Tal van unieke recuperatie-

E

In alles lijkt deze woning een 
authentieke hoeve in Vlaamse 
bouwstijl te zijn, met tal van 
prachtige recuperatiematerialen als 
stille getuigen uit het verleden. Toch 
is deze respectabele woning slechts 
enkele jaren oud en biedt ze alle 
moderne comfort.
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De woning werd opgetrokken in een duidelijk 
vlaamse bouwstijl. Dat merk je onder 
meer aan de onderlinge verhoudingen en 
bijvoorbeeld de raamtypes. 



materialen zorgden ervoor dat deze woning vanaf dag één een 

mooi patina en een doorleefd karakter had. 

 ‘anDers’ voor het bijgebouw
Tussen het hoofdgebouw en het bijgebouw zitten bewust en-

kele speelse tegenstellingen. Zo werd het bijgebouw gekalkt en 

kreeg het andere goothoogten, wat een lichte hoevesfeer be-

nadrukt. De decoratie is ook eenvoudiger, met onder meer ge-

cementeerde omlijstingen in plaats van omlijstingen in blauwe 

steen, die echter wel werd gebruikt voor de dorpels. Het een-

voudige dakvlak wordt gevormd door gewone Boomse, rode 

pannen uit recuperatie. Tegelpannen zouden immers te Engels 

aandoen en leien zouden misstaan wegens te rijkelijk voor een 

landelijke woning als deze. De plinten tegen het opspattende 

water werden geschilderd in plaats van gecementeerd. Dit bijge-

bouw, dat de bewoners als woongedeelte inrichtten en gebrui-

ken als tuinkamer, kreeg ook een mooie colombage in hetzelfde 

hout en vormt zo de link met het hoofdgebouw.

Knipoog naar vroeger
De woning werd opgetrokken in een duidelijk Vlaamse bouwstijl. 

Dat merk je onder meer aan de onderlinge verhoudingen en bij-

voorbeeld de raamtypes. De poort suggereert opnieuw het hoe-

vegevoel; je ziet er zo paard met kar doorrijden. Het lijkt alsof er 

van vroegere ‘probleemsituaties’ handig gebruik werd gemaakt 
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De massieve, houten trap, de natuurstenen 
vloer en zelfs een eenvoudige rieten mand 
met hortensia’s verwijzen naar het pure, 
landelijke buitenleven.
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 tal van unieke recuperatiematerialen, 
zoals de uit een oud kasteel 
gerecupereerde schoorsteenmantel, 
zorgden ervoor dat deze woning 
vanaf dag één een mooi patina en 
een doorleefd karakter had. 



om nu de juiste sfeer te creëren, zoals met het piepkleine raam-

pje onder de goot, een ossenoog en verspringingen in de gevel. 

Houten lintdelen werden met lood en een zaagtand afgewerkt. 

Het hout leeft en benadrukt het robuuste karakter. Het vergrijst 

ook mooi zodat het met de tijd nog mooier bij de steen zal pas-

sen en een egaal kleurenpalet zal vormen. 

het lanDelijKe leven
Het landelijke karakter van de woning werd ook duidelijk 

doorgetrokken in het interieur. Een ruw houten blad voor de  

keukentafel en eenvoudige, houten stoelen verwijzen naar 

het sobere buitenleven. Ook in de andere ruimten van het 

huis werd steevast gekozen voor massieve of ruw gehouden 

houtsoorten voor tafels en kasten. Het interieur werd sober 

gedecoreerd maar een krans, een vaas droogbloemen of een 

ouderwetse, rieten mand verijst hier en daar toch weer subtiel 

naar het leven op het land.

blijvenDe liefDe voor paarDen
Het houtwerk van grote stekers buiten is een klassieker uit 

paardenstallen van weleer. De verwijzing naar paarden en de 

beleving rond paarden zijn geen toeval; de bewoners hebben 

al hun leven lang een grote passie voor paarden. 

De brede gevel herbergt onder meer een dienstinkom, een 

steekraampje, een volwaardig raam, een poort en een tuin-
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De blauwe hardsteen van ruim 
tweehonderd jaar oud is volledig 
verzadigd zodat zuren of olie er geen 
enkele vat op hebben en is dus ook een 
aanrader voor de keukenvloer. 



muur maar kent een absolute harmonie want alles vloeit na-

tuurlijk in elkaar door. Ook het dak is uniform al werd er wel 

gespeeld met nok- en goothoogten maar van rijkelijke dakka-

pellen is, geheel conform de bouwstijl, geen sprake. De omge-

vingsintegratie was voor dit project erg belangrijk. De assen 

die werden gebruikt bij de tuinaanleg versterken het ruimtelijk 

gevoel binnenshuis. Alles in ogenschouw genomen lijkt het in-

derdaad of dit huis altijd al in deze omgeving stond, ook dank-

zij de zeer volwassen aandoende tuin. 

bliK op De binnenKant
Dezelfde materialen vinden we ook binnen in dit project: oude, 

eiken balken en een uit een oud kasteel gerecupereerde schoor-

steenmantel. De strakke bezetting zorgt opnieuw voor sober-

heid, net zoals de authentieke vloeren. De blauwe hardsteen 

van ruim tweehonderd jaar oud is volledig verzadigd zodat zu-

ren of olie er geen enkele vat op hebben en is dus ook een aan-

rader voor de keukenvloer. Plinten, omlijstingen en deuren zijn 

ook tamelijk sober, heel toepasselijk voor de landelijke sfeer. Al 

bij al een authentiek, landelijk huis waarin genieten van de rust 

en de omgeving centraal staan. Maar ondanks de authentieke 

bouwaanpak tot slot toch ook even vermelden dat er anderzijds 

in dit huis volledig wordt ingespeeld op de noden van nu, met 

onder meer een grote leefkeuken en uiteraard werd ook alle 

domotica voorzien.
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Voor meer info: 

Vlassak Verhulst

’s Gravenhof, Moerstraat 53, 2970 ’s Gravenwezel

tel: +32(0)3/685 07 00, www.vlassakverhulst.com
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Plinten, omlijstingen en deuren zijn 
tamelijk sober, heel toepasselijk voor de 
landelijke sfeer.


