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Statige allureAuthentieke charme
Op een royale bouwoppervlakte 

midden in een groene, rustige omgeving als deze kon 

het niet anders dan dat er een schitterende pand met 

authentieke allures zou herrijzen. Vlassak-Verhulst 

maakte met een ijzersterk plan en hoogwaardig 

bouwmateriaal een woondroom waar.



et huis oogt lichtjes majestueus en op het 

eerste gezicht lijkt het alsof het hier al een 

eeuwigheid staat mooi te wezen, maar niets 

is minder waar. Nadat de bewoners, enkele 

jaren geleden nog maar, de hand konden 

leggen op dit prachtige stuk grond in een heel bosrijk ge-

bied, stond het voor hen vast dat ze voor de bouw van hun 

huis in zee zouden gaan met Vlassak Verhulst. Deze bouw-

firma werkt uitsluitend met authentieke materialen van de 

beste kwaliteit en met zowel de beste nieuwe als aloude, 

beproefde technieken. Bovendien gaat de firma prat op 

een ultieme service en een allesomvattende begeleiding.

Sfeerbepalende buitenkant
“Het wat statig aandoende hoofdgebouw werd opgetrok-

ken uit oude machinesteen, waarvan een gedeelte werd 

geschilderd,” vertelt Greet D., interieurarchitect bij Vlassak-

Verhulst. Het dak werd, toepasselijk, in leien gelegd wat 

zorgt voor een stijlvolle uitstraling. Het bijgebouw is echter 

gebouwd in oude papensteen, net zoals dat vroeger ook 

gebruikelijk was voor de minder belangrijke bijgebouwen 

en op het dak liggen dan ook oude, Boomse pannetjes.
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Veel bewegingSruimte
Binnen vormt de royale leefkeuken zo’n beetje het centrum 

van het huis. Dat heeft vooral te maken met het feit dat 

de vrouw des huizes sowieso vaak thuis is en hier graag 

veel tijd doorbrengt. Meteen ook de reden waarom deze 

ruimte, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld de klassieke-

re zitkamer en de eetkamer, tamelijk strak en landelijk werd 

ingericht. Hier kreeg het plafond bewust gelakte balken. De 

kasten zijn deels van vergrijsde en verniste eik en deels van 

geschilderd MDF, terwijl er voor de werkbladen en aanrecht 

gekozen werd voor verzoete blauwe hardsteen. Mevrouw 

runt het huishouden graag zelf en wil zich hier dan ook 

comfortabel bewegen, net zoals in de ruimten bij de keu-

ken waar veel ruimte is voor linnenkasten en bergruimte.

Op maat Van de klant
Zoals het bij Vlassak-Verhulst de gewoonte is werd het 

huis helemaal op maat van de klant gemaakt. “Er waren 

heel wat vierkante meters bouwoppervlakte beschikbaar 

en het oorspronkelijke idee was dan ook om het huis te 

voorzien van een ruim aantal kamers,” vertelt Greet. “Bij na-

der inzien werd er echter voor gekozen om de beschikbare 

ruimte vooral in functie te stellen van het gezin zelf. Zowel 

de zoon als de dochter des huizes kregen dus voldoende 

In de eet- en leefkamer ligt 
een unieke planken vloer in 
de zogenoemde Hongaarse 

punt, een methode die vroeger 
vaak werd gebruikt om 

parketvloeren te leggen. 
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eigen ruimte en privacy. De dochter heeft een eigen suite 

met slaapruimte en badkamer, ook voor de zoon is er een 

eigen suite, waarvoor de grote ruimte boven de garage 

werd benut. Een derde grote suite is dan van mijnheer en 

mevrouw, die ook een eigen, aangrenzend bureel heeft en 

een televisie- en zithoek.”

uitSluitend hOOgwaardig materiaal
Een andere goede gewoonte is het gebruik van alleen maar 

hoogwaardige bouwmaterialen. In dit huis vinden we dan 

ook vooral eiken vloeren, veel natuursteen en bijvoorbeeld 

ook heel wat marmer. Zo werd er in de inkomhal gewerkt 

met een unieke combinatie van carraramarmer in drie ver-

schillende tinten. In de eet- en leefkamer ligt een unieke 

planken vloer in de zogenoemde Hongaarse punt, een me-

thode die vroeger vaak werd gebruikt om parketvloeren te 

leggen. De binnendeuren zijn massief, met in profiel inge-

werkte panelen en een flinke hoogte van twee meter vijfen-

zeventig. In de zitkamer werden de muren voorzien van per-

fect uitgemeten en in verband aangebrachte, gipsen lijsten.
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Ook de badkamers zijn bij uitstek ruimten 
van het huis waar genoten wordt van comfort 

en stijl. In de badkamers speelt marmer 
opnieuw de hoofdrol. 
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genieten Van hedendaagS cOmfOrt
Ook de badkamers zijn bij uitstek ruimten van het huis 

waar genoten wordt van comfort en stijl. In de badkamers 

speelt marmer opnieuw de hoofdrol. Ditmaal werd er ge-

kozen voor een combinatie van de bruine versie en de 

mokka versie van emperadormarmer. Het bad werd inge-

werkt in een soort nis die enigszins oosters aandoet, mede 

dankzij het gebruik van de Marokkaanse zelliges. Alles bij 

elkaar een heel natuurlijk maar opvallend resultaat. Opval-

lend, dat kan ook gezegd worden van de oude schilderij-

lijst die werd gepatineerd en schijnbaar achteloos boven 

de wastafels werd opgehangen, eigenlijk om er een spie-

gelkast te herbergen.

cOntact Van binnen naar buiten
“Het huis heeft ten slotte ook verschillende antieke haard-

mantels en straalt daardoor veel authentieke warmte uit,” 

legt Greet uit. “Tegelijkertijd werd het overal ook heel be-

wust licht gehouden, met veel wit en lichte kleuren maar 

ook door zeer efficiënt om te gaan met de lichtinval. Vol-

doende grote ramen mochten ook nergens ontbreken. 

Met een royale tuin als deze, in een unieke, bosrijke omge-

ving, is het evident dat je voortdurend contact wilt houden 

met het gebeuren buiten.”
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Info:

Vlassak-Verhulst

’s Gravenhof, Moerstraat 53, 2970 ’s Gravenwezel

tel: +32(0)3/685 07 00, www.vlassakverhulst.com


