droomwoning

tijdloze manoir,
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Manoir … het woord alleen al druipt van de klasse. Deze statige nieuwbouwwoning
in een residentiële wijk in Mol is van een onberispelijke elegantie. Tijdloze luister
op z’n best. En een knap staaltje bouwkunde van Magnus Villas.

10 Tijdloos

wonen

Tijdloos

wonen

11

D

e bewoners wisten goed wat ze wilden toen ze bij Magnus
Villas aanklopten: een tijdloze manoir in de Engelse stijl.
Dat bleek een kolfje naar de hand van de gerenommeerde
villabouwer. Het ontwerpteam van Magnus Villas tekende het

ontwerp en interieurarchitecte Ilse Vernelen nam de inrichting op zich. Ze
werkten als een geolied team samen om de droomwoning van de familie te
realiseren. Het resultaat mag er zijn: harmonie tot in de nok, een mooie mix
van klasse, comfort en leefkwaliteit.

STRALEND EN STATIG
Met zijn driehonderd vierkante meter bewoonbare oppervlakte biedt dit huis
volop ruimte om te wonen, werken en genieten. De buitenkant zet waardig
de toon: mooie papesteen, een natuurleien dak, hardhouten raamwerk
met kruisverdeling, dorpels in geciseleerde blauwe steen, gerecupereerde
kleiklinkers... Het hele plaatje klopt. De architect besteedde veel aandacht
aan symmetrie, terwijl de verspringende gevelvlakken voor dynamiek
zorgen. Zo wekt het huis een statige en tegelijkertijd uitnodigende indruk.

De architect besteedde veel aandacht aan
symmetrie, terwijl de verspringende gevelvlakken
voor dynamiek zorgen. Zo wekt het huis een statige
en tegelijkertijd uitnodigende indruk.
TUIN MET ALLURES
Achteraan breekt een houten balkconstructie de gevel. De knusse
overkapping is het ideale werkplekje voor de vrouw des huizes. Dankzij de
warmtestraler is het hier ook op frissere momenten heerlijk verpozen. De
royale tuin, ontworpen en aangelegd door Tuinen en zo (Olen), geeft de
woning zo mogelijk nog meer prestige. Getrimde graspartijen, organisch
gesnoeide buxus, mooie klinkers en een mix van stijlvol groen vormen een
grandioze setting voor de manoir. Door de vele raampartijen hebben de
bewoners vanuit de leefruimte een weids zicht op de tuin.
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De buitenkant zet waardig de toon: mooie papesteen, een
natuurleien dak, hardhouten raamwerk met kruisverdeling,
dorpels in geciseleerde blauwe steen, gerecupereerde
kleiklinkers... Het hele plaatje klopt.
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INRICHTING MET KARAKTER
De open benedenverdieping doet de vertrekken mooi in elkaar vloeien,
terwijl de herhaling van materialen en tinten de harmonie nog vergroot.
Het kleurenpalet is naturel met veel zandkleurige nuances. De eiken
parketvloer, het meesterlijke maatwerk van Horemans en het meubilair
van Cocoon Interior smelten samen tot een licht en knus geheel met
een streepje grandeur. We zien tijdloze sofa’s, zetels met gecapitonneerde
bekleding en elegante poten, stijlvolle overgordijnen en maatwerkkasten
met deurbeslag van Dauby. Een antieke klok op de schoorsteenmantel en
bijzondere vondsten – inclusief een houten olifant uit Sri Lanka – geven het
interieur een persoonlijke touch. De florale decoratie van Blik In ’t Groen
haalt de natuur in huis.

De eiken parketvloer en het meubilair
smelten samen tot een licht en knus geheel
met een streepje grandeur.

TIEN VOOR HARMONIE
De meubels van de eetkamer harmoniëren met die van de zithoek: een
robuuste eiken tafel met bijpassend dressoir en stoelen met gecapitonneerde
rug. Boven de tafel hangen de feeërieke glazen bollen van Penta die perfect
passen bij het interieur en de deuren met geslepen glas. De keuken (ook
een realisatie van Horemans, naar een ontwerp van Ilse Vernelen) heeft een
tijdloze landelijke look die wit combineert met de zwarte accenten van het
werkblad in composiet en de ingebouwde toestellen. Sobere hanglampen,
klassiek kraanwerk en mooi deurbeslag vormen de finishing touch.
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Een antieke klok op de schoorsteenmantel
en bijzondere vondsten zoals een houten
olifant uit Sri Lanka geven het interieur
een persoonlijke touch.
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De keuken heeft een tijdloze landelijke look die wit
combineert met de zwarte accenten van het werkblad in
composiet en de ingebouwde toestellen.

AANGENAAM WERKEN
In de werkkamer komt het maatwerk van Horemans vorstelijk tot zijn
recht. De stijl en materialen zijn dezelfde als in de keuken om uniformiteit
te garanderen. De plafondhoge kast heeft verticaal gegroefde fronten
en in het midden deuren met geslepen glas, waarachter glazen leggers
hebbedingen etaleren. Verder een groot bureau, een lederen stoel en een
sierlijke tafellamp.

Ook boven baadt alles in een sfeer van
landelijke luxe. Het ambachtelijke meesterschap
van de trap speelt de sierlijke hoofdrol.
ONTSNAPPEN AAN DE HECTIEK
Zoals dat hoort in een manoir is de entree riant en aantrekkelijk. We zien
opnieuw ingebouwde maatwerkkasten met veel opbergruimte. De trap
speelt de sierlijke hoofdrol, ambachtelijk meesterschap van Kova. Ook
boven baadt alles in een sfeer van landelijke luxe. De badkamer is als
een tempel waar de bewoners ontsnappen aan het hectische dagritme.
Natuursteen, hout, mozaïek en sfeerverlichting scheppen een weelderige
en sfeervolle stemming. Het heerlijke ligbad, de riante inloopdouche en de
infraroodsauna maken van dit plekje een heilzame tempel.
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Ook boven baadt alles in een sfeer van
landelijke luxe. De badkamer is als een
tempel waar de bewoners ontsnappen
aan het hectische dagritme.

BOUWEN AAN GELUK
Ook in de slaapkamers en de inloopkast maakt maatwerk schone sier,
aangevuld met klassevolle en comfortabele meubels. In de kamer
van een van de dochters werd een accentmuur opgeluisterd met een
handgeschilderd poëtisch tafereel.
Deze realisatie van Magnus Villas loste moeiteloos alle verwachtingen
van de opdrachtgevers in. De samenwerking tussen architect,
interieurarchitect en uitzonderlijke vakmensen verliep van een
leien dakje en leidde tot een geweldig resultaat. De slimme lay-out,
harmonieuze inrichting en sfeervolle verlichting vormen samen pure
woonpoëzie.

MET DANK AAN MAGNUS VILLA’S
Hoogbuul 30, 2250 Olen, Tel: +32 014 28 58 68
info@magnusvillas.be, www.magnusvillas.be

