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StadS villa 

ClassiCinterior

Deze imposante villa ligt in een groene oase, 
midden in het centrum van een stadje in de 
Vlaamse Leiestreek. Op het domein stond 
decennialang een kasteeltje. De huidige 
eigenaars besloten het oude kasteelgebouw 
af te breken. In de plaats daarvan kwam een 
klassieke stadsvilla die helemaal volgens de 
hedendaagse comfortnormen werd ingericht. 
Tekst: Marie Masureel  Fotografie: Jan verlinde

Er werd bewust gekozen voor een doorleefde 
uitstraling. De gevelstenen werden lichtjes 
overstreken met cement om er ouder uit 
te zien en de zijkant van het gebouw is 
gekaleid. De grove borstelstreken en subtiele 
kleurschakeringen op de gekaleide muren 
zorgen voor een levendig effect.

in een oase van groen
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De eigenaars kochten heel wat nieuw meubilair maar in de 
zitkamer konden toch een aantal zaken opnieuw gebruikt 
worden. De salontafel in oude eik stond al in het vorige 
huis. En de zitbanken in taupe en roestbruin konden ook 
mee verhuisd worden. Deze werden aangevuld met nieuwe 
stukken om zo naadloos op te gaan in het interieur.
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en lange muur aan weerszijden van de oprit leidt 
naar het prachtige domein, waar vroeger cen-
traal het kasteel was ingeplant. De muur met de 
blauwe hardstenen boord omzoomt het hele ter-
rein. De muur lijkt erg oud, maar is gloednieuw. 
De stenen werden op een speciale manier be-
handeld, door er lichtjes met cement over te strij-
ken. Zo werd een verweerde patina bekomen. 
De nieuwe villa oogt statig en imposant door 
haar omvang en de symmetrische architectuur.

ExpErtiSE
De eigenaars hadden eerder al eens gebouwd, 
maar die ervaring bleek niet onverdeeld positief. 

voor dit project wilden ze er dan ook van verze-
kerd zijn dat de werkzaamheden goed opge-
volgd zouden worden. en dat ze niet voor onaan-
gename verrassingen zouden staan. Daarom 
kozen ze voor de expertise van vlassak-verhulst. 
De villabouwer uit ’s gravenwezel stond in voor 
het totaalproject, van ontwerp tot afwerking. 

OranjEriEStijl
Centraal bevindt zich het hoofdgebouw. Het 
grondplan bestaat uit een rechthoek waar aan 
één zijde een stuk in oranjeriestijl werd aange-
bouwd. Hier bevindt zich de eetkamer, voor 
wanneer er gasten op bezoek komen. verder 
is er in de tuin nog een ruim bijgebouw, dat 
dienst doet als poolhouse. er is een technische 
ruimte geïnstalleerd en verder een sauna, een 
douche en een ontspanningsruimte.

ZichtaSSEn
De bewoners wensten een woning waar het ge-
zellig vertoeven zou zijn en waar ze voldoende 
lichtinval zouden hebben. Daarom kozen ze 
voor natureltinten, warme materialen en grote 
ramen. om een optimaal ruimtegevoel te creë-
ren, stelde de architect voor om met zichtassen 
te werken doorheen de woning. er zijn daarom 
weinig binnendeuren geïnstalleerd. op die ma-
nier kunt u vanuit de keuken via de woonkamer 
en de eetkamer helemaal tot in de tuin kijken. Zo 
kan het gezin ook ten volle van de tuin genieten.

e

Brand van Egmond

De blikvanger in de eetkamer is een luchter 

van Brand van Egmond. De stichters van het 

Nederlandse merk zijn Annet van Egmond 

en haar partner William Brand. Ze ontwerpen 

lichtsculpturen die vaak erg organisch zijn qua 

vormgeving. Hun ontwerpen zijn al meermaals 

bekroond in binnen- en buitenland. In 2008 

werd hun collectie ‘Nachtwacht’ gekozen om 

het Nederlandse paviljoen op de wereldexpo in 

Spanje mee aan te kleden. Sinds 2009 is Annet 

van Egmond ook artistiek directeur van BN 

International, een firma in muurbekleding.

— ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

De eetkamer kreeg de sfeer van een oranjerie, door de hoge 
boogvormige ramen. Deze ruimte is opengewerkt tot in de 
nok. De balken werden zwart geschilderd met een warme, 
bruine ondertoon. De gordijnen en de bekleding van de 
gecapitonneerde stoelen zijn in camel.
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In de hal kozen de bewoners voor 
een vloer in dambordmotief. Die 
bestaat uit oude buxy natuursteen 
in combinatie met een okerkleurige 
Bourgondische steen. Die laatste 
wordt hernomen in de keuken.

— Oud en nieuw vloeien hier perfect in 
elkaar over, zowel binnen als buiten

Family rOOm
De villa voldoet aan alle normen van hedendaags 
comfort. Zo installeerden de eigenaars naast de 
keuken een volledige koelcel. omdat ook het es-
thetische aspect telt, lieten ze bovenop de deur 
van de koelcel een antieke deur bevestigen. Zo 
hebben alle binnendeuren dezelfde look. aan de 
andere zijde van de keuken biedt de family room 
de gelegenheid voor de kinderen om zich wat te 
ontspannen en languit naar tv te kijken. vanuit de 
keuken vertrekt ook een gang die naar de gara-
ges en een logeergedeelte leidt.

dOOrlEEFdE SFEEr
er werd bewust getracht om de villa een door-
leefde sfeer mee te geven. niet alleen buiten, 
door gebruik te maken van recuperatiestenen 
en oude leien voor het dak. ook binnen gre-
pen de eigenaars bewust naar oude objecten. 
De binnendeuren zijn antieke exemplaren. Ze 
moesten hier en daar wel wat bijgewerkt wor-
den, om perfect te passen qua hoogte. De trap 
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De tuin is trapsgewijs aangelegd en loopt af 
naar beneden. Daardoor lijkt het hoofdgebouw 
nog imposanter. Aan de voordeur alleen al werd 
heel wat aandacht besteed. Het bovenlicht in 
smeedijzer en de bijzondere boord in arduin 
zorgen voor klasse en karakter.

in de hal is weliswaar gloednieuw, maar werd 
op een zodanige manier afgewerkt dat hij per-
fect matcht met de antieke deuren. op deze 
manier vloeien oud en nieuw, zowel binnen als 
buiten, perfect in elkaar over.                    • 
 

— De villa oogt statig en imposant door haar 
omvang en de symmetrische architectuur

Tendensen

De naam vlassak-verhulst geldt als een kwaliteitslabel. sinds 1970 realiseerde deze villabou-

wer al meer dan 850 villaprojecten van topkwaliteit, goed voor de positie van marktleider in 

dit segment. De voorkeur van het creatieve team gaat uit naar tijdloze klassiekers met een 

ingetogen charme. Toch zijn er enkele tendensen. Zo merken de architecten dat steeds meer 

klanten opteren voor een klassieke buitenkant, in combinatie met een strakkere inrichting. er 

wordt dan geen gebruik gemaakt van sierlijsten, de gordijnen vallen minder zwaar en zijn niet 

gedrapeerd tot op de grond. Blijvers zijn dan weer de materialen, waarbij eikenhout en arduin 

erg gegeerd blijven. ook recuperatiematerialen blijven nog altijd erg populair. 


