Van een appartement in Singapore
naar een villa in België
Een echtpaar dat om professionele redenen jarenlang in het

buitenland woonde, koos voor zijn definitieve “thuis” een

aldus mevrouw en meneer. “Bovendien hadden wij vanuit het

dat we nog eens in het land vertoefden, woonden we eerder

bouw in de gaten te houden.Wij zochten dus een bedrijf waar

stulpje in het groen in België. “Bij één van die zeldzame keren
reeds een poosje in deze buurt”, vertelt de heer des huizes.

“We wisten meteen dat we ons hier -in de buurt van Mechelen-

Verre Oosten geen tijd om de evolutie van de planning en de

één contactpersoon het hele project coördineerde en opvolgde”.

ooit definitief zouden vestigen”. En zo geschiedde.

Bij het Kempense bouwbedrijf Magnus Villas vonden ze wat ze

Meneer en mevrouw reisden de hele wereld af en woonden

de eerste “spadesteek” gegeven, in de zomer van 2010

zochten. In 2009 werd het terrein bouwrijp gemaakt en werd

gedurende jaren op een appartement in Singapore. “Het

konden de tevreden eigenaars hun villa betrekken. Die werd op

“Het was er comfortabel leven en we hadden het er best naar

én ook het voegwerk in een gelijkaardige tint. De villa bestaat

was best een ruim appartement hoor”, glimlacht meneer.
onze zin. Alleen... het is er zo groot en zo druk...”. Op het einde

van de jaren ’90 hadden ze reeds –vanuit Singapore- een perceel
grond in België gekocht, zo’n 20 are groot en gelegen in het
midden van het groen.

Een architect bracht het echtpaar met één zoon –die intussen

het huis uit is- in contact met enkele bouwbedrijven.“Wij hadden
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vooral nood aan een bedrijf dat ons kwaliteit zou leveren”,

traditionele wijze gebouwd, met een lichtkleurige gevelsteen,

eigenlijk uit twee in elkaar schuivende volumes. Beide volumes
hebben een zadeldak in antracietkleurige kleidakpannen.Tussen

de twee zadeldaken ligt een plat dak.

Het interieur ademt licht, ruimte, comfort en is rijkelijk –maar

zeker niét overdadig- gevuld met mooie reisherinneringen.
Zowel in de inkomhal als in de leefruimte dragen vides bij tot
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een heel ruimtelijke interieurbeleving. Bij het betreden van de

Op een mezzanino met massief eiken parket kunnen de

living weet de bezoeker niet goed waar eerst kijken: voor zich

bewoners zich even terugtrekken om te lezen of wat tv te kijken.

natuursteen’look’, en op die vloer rusten authentieke, met

slaapkamers en logeerruimten verdeeld. Via grote raampartijen

spreidt de leefruimte zich uit op een ceramische vloer met
de hand geknoopte Perzische tapijten. Centraal trekt een

hangende stalen houthaard alle aandacht naar zich toe. De

voornaamste bron van warmte is nochtans de vloerverwarming
op aardgas.

Om de hoek –letterlijk en figuurlijk- loeren overal interieur-

elementen die van een ander continent komen: een bureau uit de

Naar de verschillende hoeken van de verdieping toe werden

in het dak aan de zuidwestelijke zijde van de woning strooit de

zon heel de namiddag en avond rijkelijk licht binnen in huis.
Nochtans... willen ze de zon even op een afstand houden, dan

genieten de bewoners van de geïntegreerde zonwerende folie
of sluiten ze gewoon de verduisterende schermen.

Achter de villa zorgen hoogopgeschoten naaldbomen en één

Verenigde Staten, een commode uit China, een Amerikaanse

zeldzame eik voor schaduw. Een zeer verzorgd aangelegde

een eettafel in ‘rosewood’ uit Singapore. In de aansluitende

genieten en zo nu en dan even weg te dromen... Samen met

salonkast in kerselaar en aan de overzijde van de leefruimte

open keuken staan op de wandkast talloze “Hollandse
KLM-huisjes”, symbool voor evenveel vliegtuigreizen over

tuin creëert bijkomende sfeer om van het buitenleven te
de eindeloze stilte die in deze rustige woonomgeving heerst,

hebben mevrouw en meneer hier –na jaren van omzwervingen-

de wereldzeeën. De wand tussen keuken en leefruimte is

een oase van verkwikkende rust gevonden.

borduurwerk.

Met dank aan

Een eiken trap leidt naar de verdieping. De treden worden

Magnus Villas

versierd met zeer kleurrijk -en in dubbel glas gevat- Chinees

Hoogbuul 30

gedragen door een centrale stalen trapboom, die bij het bereiken

2250 Olen

op zo’n flexibele wijze kan manipuleren is een professional,

f. 014 28 58 69

van de verdieping een flinke draai naar rechts neemt.Wie staal
zeker weten!

t. 014 28 58 68
www.magnusvillas.be
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