Villabouwer: Magnus Villas

Aanpassen en verfijnen

Het ontwerpen en bouwen van een villa is een ontwikkelingsproces, meent Niels van Kerckhoven. Vanuit een basisidee
ontstaat een steeds gedetailleerder concept dat lange tijd op
veel punten wordt aangepast en verfijnd. “Villabouw is maatwerk, altijd. Wij hebben er op elf jaar tijd zesenzestig neergezet,
rond Antwerpen, Brabant, Waals Brabant, Brussel en in Limburg.
Elk van die huizen is uniek. Daarom is het belangrijk dat een
partij als de onze erbij betrokken is die steeds het overzicht
heeft en die de gespecialiseerde onderaannemers selecteert,
instrueert en aanstuurt. De ruwbouw zetten wij zelf neer, met
onze eigen mensen, maar voor de afwerking doen we een
beroep op vaste partners, specialisten die we vaak al jarenlang
kennen zodat we de kwaliteit van hun werk kennen.”

Magnus Villas | Stijlvol wonen

Niels, Sebastiaan & Willy van
Kerckhoven | Villabouwers

Voor de een is er een leven náást en voor de ander ná het werk. Een ondernemend echtpaar dat hun
bedrijf had verkocht, wilde de nieuwe woning in het teken zetten van een intensief sociaal leven met
familie en vrienden. Die wens heeft geleid tot een villa met een licht en open karakter, waarin elke
ruimte haar volstrekt eigen sfeer heeft en de tuin gedomineerd wordt door het zwembad. Een woning
bedoeld voor sociale interactie die aan de buitenkant toch de rust uitstraalt van een manoir.

Elegant maar nooit bombastisch, dat typeert deze woning. Verrassend ook. Dat

masterbedroom heb je een schitterend uitzicht over de omgeving,

geldt bijvoorbeeld voor de voordeur maar ook voor de contouren van het huis,

dankzij het extra hoge raam. Ik heb zelfs bij de trap getracht

waarbij het middelste deel iets lager is dan het voorste en het achterste en de

donkere plekken te vermijden. Bij het belopen van de trap word

bezoeker door het hoogteverschil een licht diagonale vorm meent te zien. De villa

je al na vier treden opnieuw door het licht geraakt. Er is bewust

heeft hier en daar trekken van een landhuis, een suggestie die deels op de kwaliteit

geen gang, om de openheid te benadrukken.”

van de prachtige, lange en platte bakstenen berust, maar deels ook op het
suggestieve vermogen van de architect. De dorpels zijn overal opzettelijk dun
gehouden, de goten werden onder het dak grotendeels onzichtbaar weggewerkt,

Eigen sfeer

Zowel in de breedte als in de diepte is er veel zicht, dankzij de

zodat het oog niet teveel op zink valt. De totaliteit van het gebouw trekt de aandacht

hoge ramen en het open karakter van de indeling. Aan de voorkant

en de kijker wordt niet afgeleid door details. Baltie Schepers bewijst in dit ontwerp

van het huis is een televisiekamer, in het midden een salon met

hoe je met subtiliteit een beter effect kunt bereiken dan met overdaad.

open haard, die weer uitloopt in de eetkamer. Toch heeft elke

Onbelemmerd zicht

ruimte duidelijk zijn eigen sfeer. “In elke kamer onderneem je
dan ook een andere activiteit,” zegt Baltie Schepers. “Om die

De architect heeft ook in de woning zelf doelbewust overal het licht vrij spel gegeven.

eigenheid te onderstrepen zie je ook in elke ruimte iets anders

“Vanaf de voordeur heb je een ongehinderd zicht tot achterin de tuin. In de woning

zodra je er binnenstapt. De keuken staat dan bewust weer

zelf heb ik voorkomen dat het zicht belemmerd wordt door zuilen en vanuit de

wat apart.”
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‘‘Voor de bewoners was het een harde eis dat
het huis zeer onderhoudsvriendelijk werd’’
Samenspraak

De bewoners hadden nog een uitdrukkelijke eis en die was dat het huis zeer onder-

Keuken en interieurmaatwerk: Jos Heylen nv

houdsvriendelijk moest worden. “Dat uitdrukkelijke omvat zowel op het onderhoud
van de gevels en daken als op het reinigen van het interieur, bijvoorbeeld of de vloeren

In gezelschap

huis voor bedoeld. Onze kinderen en kleinkinderen zijn hier welkom

makkelijk te dweilen waren,” zegt Niels van Kerckhoven, van Magnus Villas. “Dit is

De trap verbindt als een transportader de twee bovenverdiepingen met het gelijk-

als logés, onze familieleden en vrienden mogen er binnenvallen.

een relatief groot huis, in stijl het midden houdend tussen minimalistisch en landelijk.

vloers. Op de eerste etage bevinden zich slaapkamers, op de zolderverdieping komt

We zijn pas in de vijftig, dus we hebben nog meer dan genoeg

een biljartkamer maar is ook ruimte voor een extra slaapkamer. Poolen is een sport

energie om sociaal net zo actief te zijn als we dat daarvoor zakelijk

Het is hoog gebouwd en ook inhoudelijk groot. Als je er dan slechts met twee

die je met anderen beoefent en in dat opzicht is de biljarttafel symbolisch voor het

waren.” Vanwaar dan de huislift, nu al? “Voor later,” luidt het

bewoners intrekt, kan ik me voorstellen dat je geen zin hebt in rompslomp met

hele huis. De meeste ruimtes zijn bedoeld om er in gezelschap gebruik van te maken.

antwoord. “Om ook in dit huis te kunnen blijven wonen als de

onderhoud. Ze wisten dus tot in detail wat ze wilden, maar, wij hebben daar ook

“We hebben heel ons leven hard gewerkt,” zegt de vrouw des huizes. “We hadden

lichamelijke gebreken mochten toeslaan. Maar eerlijk gezegd

perfect op kunnen inspelen. Zowel Baltie Schepers, Marckx Architecten als

een eigen zaak die vereiste dat we er elke dag van de week mee bezig waren.

gebruiken we ze ook op dit moment al heel geregeld. Met de

wijzelf, de aannemer, hebben goed naar hen geluisterd. Elk onderdeel is volledig

Daardoor hebben we het gevoel op sociaal vlak iets te moeten inhalen en daar is dit

verhuizing bleek de lift bijvoorbeeld meer dan welkom.”

in samenspraak tot stand gekomen, van het algehele grondplan tot de precieze
inrichting van de keuken. “

Niet voor de sier

Esthetiek en functionaliteit zijn perfect met elkaar in evenwicht in dit ontwerp, al
zou je kunnen zeggen dat functionaliteit overheerst in de tuin, die zich niet
bepaald profileert door een weelderige plantengroei en voornamelijk uit gazon
bestaat. “Maar we wilden dan ook een zwembad dat er niet voor de sier ligt en
dat in de warmere maanden vaak kan worden gebruikt,” zegt de vrouw des
huizes. Om het belang van het bad te onderstrepen, maar ook als decoratieve
knipoog, is er aan het eind ervan een beeld geplaatst van een dame in badpak,
als om te zeggen: het leven staat vanaf nu in het teken van ontspanning.

Afwikkelen

Over de kwaliteit van zowel de ruwbouw als de afwerking zijn de bewoners even
tevreden als over die van het concept van de architect. “Het bouwproces zelf
verliep heel vlot en ook de nazorg was goed,” zegt de vrouw des huizes. “Elke
bouw of verbouw levert losse eindjes op. Die werden keurig afgewikkeld.” In de
bouw gaat het uiteraard om het eindresultaat maar de weg daar naartoe is veel
langer dan bij de aankoop van een auto of boot. Dan is het des te belangrijker dat
onderweg ook het budget en de zenuwen worden gespaard en de aankomst net
zo’n feest wordt als het wonen zelf.
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Tuinarchitectuur en tuinaanleg: JOOS Tuinarchitectuur

Partners & leveranciers

Tekst: Jeroen Kuypers | Fotografie: Germán Bourgeat

Villabouwer
Magnus Villas, Olen
www.magnusvillas.be

Interieurbouw
NV Benedetti, Hulshout
www.benedetti.be

Schilderwerk
Kurt Beneens Schilderwerken, Westerlo
www.kurtbeneens.be

Zwembad
Aquapura, Bree
www.aquapura.be

Ontwerper
Baltie Schepers

Verlichting
Light Unit, Leuven
www.lightunit.be

Bekleding houten poort
NV Backx Schrijnwerkerij, Bekkevoort
www.backx-raamindustrie.be

Stukadoor
Joos Weyland, Balen
www.joosweyland.be

Raambekleding
Sunway Benelux, Nieuwgein (NL)
www.sunway.nl

Buitenschrijnwerk
Raamboetiek, Heusden-Zolder
www.ramendeurenboetiek.be

Vloeren
NV Bouwcenter Dils, Hulshout
www.dils-fsw.be

Tuinarchitectuur en tuinaanleg
JOOS Tuinarchitectuur, Bonheiden
www.tuinenjoos.be

Architect
Marckx Architecten, Rumst
www.marckxarchitecten.be
Keuken- en interieurmaatwerk
Jos Heylen nv, Hulshout
www.josheylen.be
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