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Ontwerpen vanuit het wonen zelf - in de visie van Studio 
Anja Vissers wordt de vorm van een woning bepaald door 
de woonwensen. Daarom ontwerpen zij en haar team  altijd 
eerst het interieur van het huis en volgt daaruit het  exterieur. 
In het geval van deze nieuwbouw in de Kempen leidde dat 
tot een villa die privacy en openheid op een ingenieuze 
 wijze met elkaar combineert, een huis dat de bewoners in 
staat stelt zich overal met elkaar verbonden te voelen en 
toch ook elk hun strikt eigen ruimtes te hebben.  
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Architect, interieurarchitect: Anja Vissers
Aannemer: Algemene Bouwwerken Martens Dave
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Hoe weet je als architect wat je opdrachtgevers werkelijk wensen? “Door te 
luisteren naar de opdrachtgevers. Dat is het belangrijkste uitgangspunt om 
een ontwerp te starten. Als de opdrachtgevers buiten gaan na dat gesprek 
moet ik perfect weten hoe ze willen wonen, wat hun gezinssamenstelling is, 
wat hun hobby’s zijn, kortom: wat voor hen belangrijk is. Door niet alleen te 
letten op wát ze vertellen maar ook op hóé ze het vertellen’’, zegt Anja  Vissers. 
“Heel belangrijk is dat de loop van een woning klopt, te weten hoe de 
 bewoners zich dagelijks in het huis zullen bewegen. Dat zijn de aspecten 
waar wij sterk op letten. En natuurlijk zijn er de uitgesproken wensen waar 
we rekening mee houden. Deze bewoners wilden bijvoorbeeld een vide aan 
de entree, onder meer om een bepaald kunstwerk goed in het zicht te 
 plaatsen. Ze hebben veel kunst waar ze erg aan hechten. Dat is dus een 
element geworden in het ontwerp.” 
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APARTE ZIJINGANG | REKENING GEHOUDEN MET HET PRAKTISCHE
De carport staat niet los van het huis, maar vormt er een geheel mee. In de 
zijmuur is een opening die naar de voordeur leidt. Maar de bewoners 
 hebben ook een aparte zijingang die hen rechtstreeks in de keuken brengt, 
handig voor als ze beladen met tassen en dozen aankomen.  Dat zijn slechts 
twee voorbeelden van de manier waarop Anja Vissers rekening houdt met 
de loop in en om een woning. In het interieur is de leefruimte een ruimte 
waar men zich met behulp van schuifdeuren kan afsluiten van wat er elders 
op het gelijkvloers gebeurt. Net als in de entree  neemt een kunstwerk aan de 
wand een belangrijke plaats in. Een ander opvallend element is de 
 parketvloer. Die geeft warmte en gezelligheid in een kamer die anders te 
veel gedomineerd zou worden door het wit. Het parket loopt ook door in de 
keuken en verbindt zo optisch het hele gelijkvloers. 

TWEEDE VIDE | ZOVEEL MOGELIJK OPENHEID
Aan de achterkant van het huis is een tweede vide gemaakt. Vanuit de eethoek 
en ook vanuit de gang die het slaapgedeelte van de kinderen verbindt met dat 
van de ouders, heb je zo een prachtig panorama op de achtertuin en het 
 zwembad. Zo’n zicht is er ook voor de ouders als ze op het gelijkvloers op hun 
duo-thuiswerkplek zitten. Die bestaat uit een breed bureaublad, twee stoelen en 
daarachter een even brede rij wandkasten. Het is een ruimte die binnenhuis 
 voldoende afscheiding en privacy biedt maar naar buiten toe juist zoveel  mogelijk 
openheid. Een vide kost weliswaar een stuk verdieping en dus vierkante meters, 
maar biedt in ieder geval de ogen veel extra ruimte.  

EETHOEK & ONTBIJTHOEK | INTERIEURPANORAMA 
Het magnifieke uitzicht vanaf de balustrade biedt zich ook aan de gebruikers van 
de eethoek. Tegelijk is er een kleiner ‘interieurpanorama’, wanneer de aan de muur 
bevestigde spots de balustrade en het plafond aanlichten. Ook hier weer een 
kunstwerk dat dominant een van de muren siert. In een ruimte achter en los van de 
eethoek is de keuken gesitueerd, met rechts daarvan een aparte ontbijthoek. Die 
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laatste geeft toegang tot een open terras, zoals de living dat doet. De 
keuken zelf kenmerkt zich door zijn  uitgebalanceerde inrichting. De 
 apparaten, de kasten, de meubelen in de ontbijthoek, de dampkap   
– elk onderdeel is niet alleen gekozen voor de behoeften van de bewoners, 
maar past ook bij de algehele vormgeving van de woning, niets valt uit 
de toon. Dat is volgens Anja Vissers te danken aan het feit dat zij en haar 
team geen opdrachten aannemen die enkel betrekking hebben op het 
bouwkundige. “We kiezen standaard voor totaalprojecten, juist omdat 
we van binnen naar buiten ontwerpen. Als anderen zich met dat laatste 
gaan  bemoeien krijg je onvermijdelijk verstoringen. Zowel de architectuur 
als het interieur moet één geheel vormen, om zo een zekere rust en 
harmonie te creëren. Alles is dus niet alleen maatwerk, van de deuren 
en deurklinken tot de kasten en de gordijnen, maar alles is ook door ons 
getekend en aangestuurd.” 

DUBBELE INLOOPDOUCHE | VOELBARE NABIJHEID
Op het eerste verdiep zijn het master slaapgedeelte en het 
slaapdeel van de kinderen van elkaar gescheiden door een 
gang die de dressing van de kinderen vormt. Aan beide 
 kanten zijn metershoge kasten. Wit overheerst in de slaap- 
kamer en vooral de badkamer, die zich kenmerkt door 
 strakke lijnen maar ook door een riant ligbad en een  dubbele 
inloopdouche. Ouders en kinderen kunnen als het ware hun 
‘eigen’ verdieping gebruiken, terwijl de ruimtelijke nabijheid 
toch voelbaar is. De privacy heeft hierbij vooral betrekking op 
het feit dat de kinderen jaarlijks volwassener worden en zo 
hun behoefte aan een eigen ruimte zien toenemen. Tegelijk 
maakt de afgeslotenheid het voor de ouders makkelijker de 
kinderkamers op termijn als logeerkamers te gaan zien. 
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Architect, interieurarchitect
Anja Vissers, Herentals
www.studioanjavissers.be

Aannemer
Algemene Bouwwerken Martens Dave, 
Hoogstraten
www.dave-martens.be

Haard
AMA Haarden, Kapellen
www.amahaarden.com

Trapbekleding
Boeckx Trappen, Lille

Binnen beglazing
C-Frame, Heusden-Zolder
www.groupceyssens.com

INDOOR POOLHOUSE | DOELBEWUST GEÏNTEGREERD
Het zwembad is visueel erg aanwezig vanuit de achterkant van het huis, 
maar een bijbehorend poolhouse is onzichtbaar. “Dat komt omdat we dit in 
de woning hebben geïntegreerd’’, zegt Anja Vissers. “Je gaat er via de achter-
ingang binnen en kunt je dan in een aparte ruimte douchen en  omkleden.” 
Net zoals de carport met het huis verbonden is, zo is het  poolhouse geïnte-
greerd in het bouwvolume. “Doelbewust, want de  opdrachtgevers hadden 
geen behoefte aan een villa met daarachter nog eens een paar koterijen, 
die lelijke reeks van aanbouwsels die zo  kenmerkend is voor veel oudere 
huizen.” Zo is de woning duidelijk één  geheel geworden en gebleven, met 
een vorm die in grote lijnen aan de hedendaagse moderne stijl doet denken 
maar die toch uniek is. Dat is nog een voordeel van de specifieke aanpak 
van Anja Vissers: als je vertrekt vanuit de binnenkant en je perceel is breed 
genoeg, dan krijg je uiteindelijk altijd een vorm die niet alleen past als de 
 spreekwoordelijke handschoen voor het wonen maar ook een plaatje wordt 
voor het oog van de buitenstaander.    

Binnendeuren
Bminus, Kortrijk
www.bminus.com

Chapewerken
Chapewerken Hebaco, Zoersel
www.hebaco.be

Gietvloer
DRT Gietvloeren, Antwerpen
www.drtgietvloeren.be

Parketvloer
Helmert Parket, Lokeren

Vloer- en tegelwerk
Vloer- en tegelwerken Van den 
Kerkhof JP, Turnhout

Spanplafond
Estrikor, Kortrijk

Domotica
Destinax / Easing, Paal
easing.design

Verlichting
ZZIP Lighting, Antwerpen
www.zzip.be

Stukadoor
Van Looy Guido, Lille

Buitenschrijnwerk
Alfa Aluminium, Turnhout

Dakdichting
Demessemaeker, Herentals
www.demessemaeker.be

Tuinarchitect
Joost Valgaeren, Geel
www.joostvalgaeren.be
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Hanolux, Turnhout
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