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“Als kind al zei ik tegen mijn ouders dat ik later 
mooie huizen wilde tekenen,” vertelt Anja Vis-
sers. “Zij wilden graag dat ik naar de muziek-
school ging, maar uiteindelijk mocht ik na lang 
aandringen toch naar de tekenschool. Daarna 
combineerde ik mijn studie met avondschool 
binnenhuisarchitectuur, en uiteindelijk studeer-
de ik architectuur.” Ondertussen is de (interieur)
architect uitgegroeid tot een gekende naam, die 
als doel hee! om voor al haar klanten een thuis 
te creëren waar ze tot rust kunnen komen en zich 
goed voelen. Luisteren is volgens haar een cruci-
ale eigenschap voor architecten. “Je moet altijd 

doorvragen: wat is voor de opdrachtgevers be-
langrijk, hoe leven zij, wat zijn hun hobby’s, hoe 
is het gezin samengesteld, enzovoort.” Na dat 
eerste gesprek, dat soms tot wel drie uur kan 
duren, hee! de (interieur)architect een perfect 
beeld van de wensen van haar klanten. Dat is 
noodzakelijk om een huis op maat van de be-
woners te ontwerpen. Belangrijk is voor haar 
vooral dat woningen praktisch zijn. Om die 
reden verloopt het ontwerpproces steeds ook 
van binnen naar buiten en is de vorm steeds 
ondergeschikt aan de functionaliteit van de 
woning. Verder wordt een woonst op maat van 

  Dromen
achterna

opgee! en blij! doorzetten tot een ontwerp perfect is en ze 
weet hoe alle problemen opgelost kunnen worden. De vol-
doening komt dan vanzelf. “Terwijl ik met iets bezig ben, 
heb ik al een beeld van hoe het eindresultaat eruit zal zien, 
maar als het is uitgetekend, durf ik toch nog wat verande-
ringen door te voeren, tot ik helemaal tevreden ben en het 
aan de klant wil tonen,” horen we. Het leukste aspect van 
haar job vindt ze dan ook dat ze voor haar klanten een echte 
thuis kan ontwerpen. Over de "jnste reacties die ze ooit al 

kreeg, moet ze niet lang nadenken. Zo waren 
er klanten die zich afvroegen waarom ze nog 
op vakantie zouden gaan, omdat ze thuis altijd 
al een vakantiegevoel hebben. Andere klanten 
sturen haar al enkele jaren een berichtje op 
de dag van hun verhuis, om haar te bedanken 
voor hun sublieme woning. De klant ontzor-
gen is uiteindelijk het belangrijkste doel voor 
de studio, vanaf het moment dat de opdracht 
start tot wanneer de eigenaars verhuizen. Als 
de klanten dat wensen, wordt er zelfs voor een 
poetsploeg gezorgd. Op die manier kunnen 
de bewoners zich volledig op hun job blijven 
concentreren en hoeven ze zich geen zorgen 
te maken over hun woning.

de bewoners ontworpen, waarbij steeds rekening wordt ge-
houden met de omgeving. Zo is het van belang dat de zon 
optimaal benut wordt en de volledige dag naar binnen kan 
worden gebracht. Inspiratie vindt Vissers vaak bij verschil-
lende architecten, van John Pawson tot Le Corbusier, Tado 
Ando en Marc Corbiau. Ook van de Belgische architect Bart 
Lens is ze grote fan, omdat hij historisch waardevolle gebou-
wen telkens zeer mooi met hedendaagse architectuur weet te 
combineren. Zelfs voor een ervaren (interieur)architect loopt 
het ontwerpproces niet altijd over rozen. “Soms start ik aan 
iets en stuit ik op problemen. Dan leg ik het even opzij of denk 
er ’s nachts over na, omdat ik het lastig vind dat het geheel 
nog niet goed genoeg is.” Het is duidelijk dat ze niet zomaar 

Een woning moet voor Studio Anja 
Vissers aan twee essentiële eigen-
schappen voldoen: ze moet prak-
tisch zijn en een gevoel van rust 
geven. Alleen op die manier creëer 
je een echt vakantiegevoel in huis, 
œĴ�ìÐĴ�ķðĴÐðĊÌÐăūāÐ�ÌďÐă�ŒĊ�ÌÐ�ȧðĊ-
terieur)architect is. In deze villa, een 
ĨīÆìĴðæÐ�œďďĊĮĴ�ĊÅū�ÌÐ�wÆìÐăÌÐ�
met een indrukwekkend uitzicht, 
œďīÌĴ�ÌðÐ�Ìīďďĉ�œÐīāÐăūāìÐðÌȘ��ďă-
gens de architect is het een woning 
geworden die niet alleen perfect 
Åū�ÌÐ�ÐðæÐĊīĮ�ĨĮĴș�ĉī�ÌðÐ�ďďā�
ìī�ÐðæÐĊ�ďĊĴœÐīĨĮĴūă�ðăăķĮĴīÐÐīĴȘ
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ƝƫƨƨƦƥƨƜƚƭƢƞ
Sommige klanten dromen er jaren van om op 
een bepaalde plek te wonen en hebben uitein-
delijk het geluk dat ze de geschikte woning of 
bouwgrond op die locatie kunnen bemachti-
gen. Dat was het geval bij de bewoners van 
deze villa, die al lange tijd de droom had-
den om te wonen naast een natuurgebied dat 
grenst aan de Schelde. Omdat ze een prachtig 
uitzicht hebben, moest de woning achteraan 
natuurlijk helemaal open zijn. Door de nabij-
heid van de Schelde was het noodzakelijk dat 
de woning op palen werd gebouwd. Interes-
sant is dat het perceel naar beneden helt, waar-
door er aan de straatkant twee bouwlagen zijn 
en aan de achterkant drie. Er is met andere 
woorden een extra verdieping in de tuin. De 
benedenverdieping dient daardoor vooral als 

ƞƧƞƫƠƢƞƳƮƢƧƢƠƞ�ƨƧƭưƞƫƩƞƧ
Welke trends winnen volgens de (interieur)
architect aan belang? Energiezuinigheid 
noemt ze als een erg belangrijk aspect van 
woningen, al is dat in haar studio al zo in-
geburgerd dat ze het ondertussen als heel 
normaal beschouwt. “In mijn eigen wo-
ning, waar ik ondertussen al tweeëntwintig 
jaar woon, hebben we een geothermische 
warmtepomp, PV-panelen, een zonneboiler, 
ventilatie, en we hergebruiken regenwater. 
Energiezuinigheid is voor ons dus een heel 
normale eigenschap van huizen geworden.” 
Vissers benadrukt dat trends voor haar uit-
eindelijk minder belangrijk zijn dan het ge-
voel van haar klanten. Per slot van rekening 
zijn zij het die van haar ontwerp hun thuis 

bijkomende leefruimte voor wanneer er vrienden over de vloer komen. Dit project be-
wijst dus dat hoe uitdagend de wensen van de klant ook zijn, de studio vindt altijd een 
oplossing. Het ontwerp sluit perfect aan bij de ontwerptaal van de studio, en is een echt 
Anja Vissers huis. In elke ruimte kwam functionaliteit op de eerste plaats. Wat het pro-
ject dan weer anders maakt dan de vorige realisaties, was dat het hier om een grotere 
woning ging. Ook werkt de studio de laatste jaren vaak met gevelsteen in plaats van met 
bepleistering. “Ik werd vaak de architect van de witte blokken genoemd,” vertelt Vissers. 
“Dat vond ik niet zo leuk, want de laatste jaren zijn bijna al onze woningen in gevelsteen 
uitgevoerd. Het is echt een trend geworden en bepleistering vraagt ook veel onderhoud.” 
In deze woning vinden we dus geen bepleistering, maar wel warme gevelsteen. 

moeten maken en er zich goed in moeten voe-
len. “Wij helpen hen om de juiste keuzes te 
maken, zodat ze met duurzame, eerlijke ma-
terialen een mooi rustgevend geheel beko-
men,” horen we. Natuurlijke materialen zoals 
hout en natuursteen vormen een rode draad 
doorheen de projecten van deze studio. Ook 
een interessant spel van volumes, die vooraan 
vaak meer gesloten zijn en naar de tuin toe 
open, kenmerken veel van haar ontwerpen. 
De grootste uitdaging in ieder project is om 
aan alle wensen van de klant te voldoen en 
tegelijkertijd een warm, rustig geheel te be-
komen. Met dit project laat de studio zien dat 
die uitdaging geen obstakel vormt om tot een 
prachtig eindresultaat te komen.
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ƝƞƭƚƢƥưƞƫƤ
Wat het materialen- en kleurenpalet betre!, 
werd er gekozen voor de Kolumba gevelsteen 
van Petersen. Het voegsel is terugliggend ge-
voegd voor de lintvoegen en platvol voor de 
stootvoegen. Voor de gevelbekleding werd 
er gekozen voor donkerbruin Acoya hout. 
Die warmte van buiten werd doorgetrokken 
naar binnen, waar we vooral natuursteen, 
hout en terracotta vinden, een wens van 
de bewoners, die graag warme, natuurlijke 
materialen wilden. Zoals in al hun projecten 
was de studio hier bij het volledige proces 
betrokken, van het ontwerp van de woning 
tot het ontwikkelen van alle maatkasten en 
het kiezen van de juiste gordijnen, meubels 
en decoratie. Alles wordt tot in de kleinste 
details verzorgd: niets in deze woning is luk-
raak gekozen, maar elk detail is op elkaar 
afgestemd. Dat zorgt meteen voor de nodi-
ge rust. Om het vakantiegevoel af te maken, 
werden licht en ruimtelijkheid met elkaar ge-
combineerd door middel van zachte kleuren 
en grote ramen. Voor de tuin werd er samen-
gewerkt met een tuinarchitect, zodat ook in 
dat aspect de klant volledig ontzorgd werd.

Hoe ziet de toekomst voor de (interieur)architect eruit? Aan stoppen denkt Vissers 
voorlopig nog zeker niet. “Ik wil nog doorgaan zolang ik het leuk vind,” horen we 
van haar. “Mijn job brengt vaak heel wat stress met zich mee, maar als de bewo-
ners me vertellen dat ze zich na twee weken al helemaal thuis voelen, of dat hun 
woning heel praktisch is ingericht, dan is mijn job geslaagd.” Op dit moment is 
de studio bezig met enkele zeer mooie villa’s met erg uiteenlopende wensen, om-
gevingen en oriëntaties. Een project in het buitenland met een prachtig uitzicht 
staat zeker nog op haar wensenlijst. Ze ontwierp namelijk ooit een woning nabij 
Zürich en zou dat graag nog eens opnieuw doen. Wij zijn benieuwd naar haar 
volgende projecten en hopen dat Anja Vissers nog veel klanten kan helpen met 
het ontwerpen van hun ideale thuis!  (Tekst: Eva Janssens)
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ONTDEK ALLE VOORDELEN OP WWW.LUMEO.BE

   Ruime studio’s, 1-, 2-, 3-slpk appartementen en 
woningen met eigen tuin

   Rustgevend zicht op private groene binnentuin

   Op 500m van het Centraal Station en Zurenborg

   Bespaar op energie dankzij duurzaam vastgoed

  Zonnepanelen
  Warmtepompen
  Regenwaterrecuperatie

   Top Mobiscore van 9,9 op 10

   Aankoop constructie met 6 ipv 21% BTW mogelijk*

   Parkeer vlot je wagen in de ondergrondse parking 
(mogelijkheid elektrische laadpaal)

   Verhuur zorgeloos via onze eigen verhuurdienst 
met meer dan 30 jaar ervaring

  Vanaf ! 197 000,- excl kosten

*ifv huidige fiscale wetgeving
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