Vlassak Architects

Gradaties van moderniteit
Wie een residentiële woning laat bouwen, lijkt te moeten kiezen tussen landelijk en modern en de meeste bouwheren
leggen zich zonder protesteren daarbij neer. Maar het echtpaar dat Pieter Vlassak de opdracht gaf een villa in Hove te
ontwerpen deed dat niet en wilde een combinatie van de pluspunten van beide stilistische stromingen. Niet toevallig
troffen ze in Vlassak een architect die er precies zo over dacht.

Het perceel is diep, maar niet overdreven breed en dus neemt de villa
langs de straatkant alle ruimte in beslag, op twee paden aan de zijkanten
na die respectievelijk naar de garage en de inkomhal leiden. Bomen en
hagen schermen de bewoners af van de buren. Eenmaal binnen geven
de hoge glaspartijen aan de achterzijde zicht op een terras, een zwembad
met poolhouse en een lang gazon dat uitloopt in een prachtige dubbele
rij bomen. De plafonds zijn hoog, de vertrekken royaal en toch is de
sfeer uitgesproken huiselijk. De villa heeft majestueuze trekken zonder
dat dit ook maar ergens onpersoonlijk wordt. Pieter Vlassak heeft dit
effect bereikt door elementen uit zowel de landelijke als de modernistische strekking te gebruiken.

“Wat ons beviel aan modernistisch en landelijk
wilden we samenbrengen”

Zes meter hoog zijraam
“De mate van de lichtinval is essentieel voor de kwaliteit van de
woning”, zegt Pieter Vlassak. “Ik bestudeer eerst het licht en maak de
gevels eigenlijk daaraan ondergeschikt. Die bouw ik zogezegd daaromheen. Een zes meter hoog raam in de zijgevel is bij deze villa hét
element dat bepalend is voor de lichtinval. Het voorkomt dat het huis
donker en massief is geworden. Maar zo’n raam past eigenlijk niet in
een landelijke vorm, in feite is het typerend voor de modernistische
strekking.”
Het zonlicht komt gefilterd door een zee van groene bladeren naar
binnen, wat meteen de illusie versterkt in een bosrijke omgeving te
wonen, terwijl de villa toch ‘gewoon’ in een woonwijk staat. Het licht
valt in een living die zich kenmerkt door stijlvolle meubelen en veel
kunst, zowel aan de wanden als in de kasten. Ze loopt uit in een ruime
Het ontwerp van deze kempische woning is ontwikkeld door Vlassak Architects BV.

De e-installatie is aangelegd door D&W Technics uit Mortsel.

Slingerbeweging
“We zijn tijdens ons huwelijk vier keer verhuisd”, legt de eigenaar uit. “Twee keer hebben
we laten bouwen, twee keer zijn we in een bestaande woning getrokken. De eerste keer
hebben we een ultramodernistische villa laten neerzetten, zó strak dat het bijna kubistisch
werd. De tweede keer werd het een landelijke villa. Na een aantal jaar waren we allebei die
lage plafonds zodanig beu dat we snakten naar openheid. Maar we wilden ook niet langer
in die slingerbeweging meegaan. Wat ons beviel aan modernistisch en landelijk wilden we
samenbrengen. Ik heb een viertal architecten om voorstellen gevraagd en niets was echt
naar onze zin. Tot ik Pieter ontmoette. Al in het eerste gesprek was er een klik. Wij begrepen
elkaar. Zijn eerste voorstel was ook – op enkele wijzigingen na – meteen raak.”
en van alle gemakken voorziene keuken. De droom van elke hobbykok. Zonder de tussenwand die haar gedeeltelijk van de living scheidt,
zou ze als open kunnen worden gekenschetst. Vanuit de keuken kan de
garage worden bereikt, net als vanuit de inkomhal. Deze biedt ruimte
aan twee personenwagens en dan blijven er nog voldoende vierkante
meters over om er kinderwagens, fietsen en andere vervoermiddelen te
parkeren. Alles is ruim bemeten in deze villa, alsof de bewoners het
woord benauwend voorgoed uit hun woordenboek wilden schrappen.

Solide Construction Sprl verzorgde de ruwbouw, de vloeren, het pleisterwerk en het schilderwerk.

Geïnspireerd door de tuin
De kamers zijn groot en er zijn aparte kamers voor afzonderlijke activiteiten ontworpen.
Zo is er links van de inkom een bibliotheek en op de eerste verdieping zowel een ruimte
voor wassen, drogen en strijken als een thuiscinema. “Natuurlijk kun je óók in de living
televisiekijken of lezen, maar de aparte kamers kun je ook zien als ruimtes waar je je op
bepaalde uren van de dag of avond nog meer op je gemak kunt voelen”, aldus Pieter Vlassak.
Dat geldt natuurlijk ook voor de buitenruimte. Het poolhouse is tevens tuinhuis. Als het
regent kan er binnen worden gezeten. Het terras heeft twee aparte zitruimtes. Heel deze
buitenruimte stond in eerste instantie niet op het plan. “Het idee is geïnspireerd door de
tuin zelf, met name door de bomenrij achteraan”, geeft de eigenaar toe. “Die vroeg bij
wijze van spreken om een waterpartij en dat werd, al pratende met elkaar, een zwembad.
Wat me achteraf nog het meest eraan bevalt is een detail: de buitendouche achter het
poolhouse. Als ik ga joggen hoef ik niet eerst bezweet het hele huis door te lopen, maar
kan ik me in de tuin zelf onmiddellijk afspoelen.”
Als eenheid ervaren
Overal in huis is veel gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. Door ze te laten doorlopen in ruimtes, plinten en trappen en door voldoende open ruimtes te laten bij de
overgangen van kamers en verdiepingen is het gevoel van eenheid versterkt. Dat idee
ontstaat eveneens wanneer de geluidsinstallatie actief is, want in elk plafond zijn speakers
verwerkt. Tenslotte is er ook nog een onzichtbare, onhoorbare maar wel duidelijk voelbare
Texture Painting bvba heeft de woning voorzien van verschillende vloeren waaronder
de tegelvloer, betonvloer en gietvloer. De Lente leverde passende raamdecoratie voor
deze woning.

Geen tegenstelling
maar een synthese
Pieter Vlassak draagt niet
toevallig de naam van
het beroemde bouwbedrijf
Vlassak-Verhulst. Zijn vader
is de oprichter ervan. Als lid
van deze familie leerde hij
de landelijke bouwstijl die
het bedrijf beroemd heeft
gemaakt door en door
kennen, maar als student

architectuur werd hij doordrenkt met de ideeën van
de modernistische bouwArchitect Pieter Vlassak
stijl. Bij velen zou deze
tegenstelling tot een conflict hebben geleid en dus tot een uitgesproken keuze voor één van beide. Bij Pieter Vlassak leidde ze juist tot
een synthese. Ook in andere opzichten, zoals kennis van materialen
en technieken, heeft hij zich een opvallend leergierig architect
getoond. Het resultaat is sinds 2003 een reeks residentiële woningen
die zich kenmerken door een heel eigen stempel en een nadruk op
optimaal wooncomfort.
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Al het maatwerk interieur is gerealiseerd door Jones Living.

manier waarop het huis als eenheid wordt ervaren en dat is de klimaatinstallatie. De
temperatuur is overal hetzelfde, evenals de luchtvochtigheid. “Er liggen zonnepanelen op
het dak en er staat een warmtepomp die gebruik maakt van aardwarmte in de kelder,”
zegt Pieter Vlassak, “maar techniek moet in mijn optiek helemaal zijn weggewerkt in de
muren en vloeren en tegelijk makkelijk bedienbaar zijn. Dat is hier dan ook het geval.”
Weinig onderhoud
Wooncomfort stond bovenaan de wensenlijst bij deze opdrachtgevers en comfortabel
wonen is ook waar Pieter Vlassak voor heeft gezorgd. “Het is een hele eer als een bouw-

Het bad werd geleverd door RIHO.

“Wooncomfort staat bovenaan de
wenslijst en comfortabel wonen is ook
waar Pieter Vlassak voor heeft gezorgd”

Schrijnwerkerij Ronny Wens bvba uit Retie verzorgde bij deze woning het buitenschrijnwerk en de binnendeuren.

heer je het vertrouwen en dus de vrijheid schenkt om je plan te realiseren zoals het je voor
ogen staat, als een bouwheer - niet voortdurend terugkrabbelt of verandert – maar weet
wat hij wil. Deze samenwerking verliep uiterst prettig en vlot. Zo heb ik een villa kunnen
ontwerpen die in alle opzichten de tand des tijd kan doorstaan. Ze heeft de technische
voordelen van een strakke, minimalistische woning en de ziel en sfeer van een landelijke,
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maar juist door die stilistische combinatie zal ze vormtechnisch nooit verouderen of
oninteressant worden. Ook onderhoudstechnisch is dit een zeer duurzame woning. Zo
hebben we de baksteen die voor de gevel is gebruikt geïmpregneerd met een waterafstotend
middel. De druppels lopen er nu af en krijgen niet de kans in de poreuze delen van de
steen te kruipen. Vocht gaat de stenen namelijk onherroepelijk beschadigen door het
krimpen en uitzetten als gevolg van vriezen en dooien. Het middel werk gegarandeerd
vijftien jaar. Zo behoudt deze villa ook optisch haar tijdloze karakter.”
Tekst: Jeroen Kuypers
Fotografie: Jaro van Meerten
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Het zwembad is gerealiseerd door Leisure Pools.

