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ANJA VISSERS
EENVOUD EN PERFECTIE

Bij elk nieuw villaproject dat architect Anja Vissers van a tot z realiseert, laat 

zij architectuur en interieurvormgeving al van bij de ontwerpfase naadloos in 

elkaar overvloeien. Hiermee creëert zij een sterk persoonlijke meerwaarde 

binnen de wereld van de hedendaagse villabouw.

“Toen ik twintig jaar geleden als architect begon, nam ik me voor om enkel te 

doen wat ik werkelijk graag doe: hedendaagse villa’s ontwerpen met sobere 

volumes, rechte belijningen, veel natuurlijk licht en zoveel mogelijk natuurlijke 

materialen. In het begin was dat best spannend want we waren midden jaren 

negentig, de periode waarin fermettes en Spaans geïnspireerde villa’s hoogtij 

vierden en moderne villa’s vaak geassocieerd werden met een afstandelijke 

sfeer. Niet evident. (lacht) Ik ging ook meteen voor totaalprojecten want het 

is steeds mijn overtuiging geweest dat interieurarchitectuur en architectuur 

elkaar versterken in een coherente wisselwerking. Je kan beiden niet los zien 

van elkaar.”

ARCHITECTENBURO ANJA VISSERS

Anja Vissers

WWW.ARCHITECTENBURO-ANJA-VISSERS.BE

BURO
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ARCHITECTUUR MET EEN WARME TOETS

“Strakke volumes gecombineerd met doordachte en 

functionele interieurs met een warme toets vormen 

de signatuur van mijn architectenbureau. Een uitge-

puurde vormgeving, detaillistische afwerkingen en 

duurzame materialen zijn de ingrediënten waarmee 

we rust en sereniteit creëren. Klanten komen naar 

hier omwille van die hedendaagse stijl en binnen dat 

gegeven ontwerpen we verder in functie van hun 

noden en wensen om zo tot een perfect eindresul-

taat te komen. Het esthetische is één ding maar ook 

de flow van een ontwerp moet kloppen. Over alle 

details wordt vanaf het begin nagedacht. Daarom 

begin ik altijd met een uitgebreid gesprek waarbij we 

het uitzicht van de woning maar ook alle ruimtes van 

het interieur bespreken. Wat is een absolute must 

voor de bewoners? Wat willen ze zeker niet? Waar 

dromen ze van? ... . Alles komt aan bod; van de gevel 

tot en met de gordijnnissen, de structuur van de 

berging, de vorm van de inbouwhaard, de oriëntatie, 

enzovoort. Ik wil dat mijn klanten zich goed voelen en 

dat het hele ontwerp esthetisch maar ook praktisch 

perfect bij hen past. Daarbij streef ik er altijd naar 

om interieur en exterieur samen te brengen tot een 

volmaakt geheel. En dat vergt een bijna maniakale 

aandacht voor details.”

DOORGEDREVEN DETAILLERING

“Doordat we doorgedreven met materialen en detaillering 

werken, voelt de samenwerking met Bosmanshaarden 

zo positief aan. Het team staat technisch bijzonder sterk 

om plannen tot in de allerkleinste details te optimalise-

ren. Ook wanneer mijn klanten in de ontwerpfase naar 

de showroom gaan, zijn zij vol lof. Het team luistert en 

stuurt bij om zo tot een optimale plaatsing te komen. 

Onlangs werkten we samen met Bosmanshaarden in drie 

villa’s en op dit moment loopt er nog één andere werf. De 

houthaard van deze villa in Sint-Katelijne-Waver wordt een 

heuse eyecatcher aangezien die een zeer prominente en 

langgerekte plaats in de leefruimte krijgt. De strakke mo-

derne stijl waar Bosmanshaarden bekend voor staat, past 

bovendien perfect bij de villa’s die ik ontwerp.”

Photography by Liesbet Goetschalckx
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DE KRACHT VAN DUURZAME MATERIALEN

“Ik hou van alle gerealiseerde projecten al 

springt er toch één villa - omwille van de 

materiaalkeuze - naar mijn gevoel uit. De 

eigenaars van een villa in Kessel wilden voor 

de gevelbekleding absoluut natuursteen ge-

combineerd met hout. Ik stelde voor om met 

kwartsiet te werken. Dat is de natuursteen 

van het prachtige kuuroord Therme Vals 

in Zwitserland. De klanten zeiden: ‘We zijn 

nieuwsgierig. Laten we eens in het echt gaan 

kijken’, en dus reisden we naar Vals waar 

we het kuuroord van Peter Zumthor en de 

authentieke steengroeves bezochten. Een fan-

tastische ervaring. De klanten waren onder de 

indruk en dus plaatsten we het grootste deel 

van de buitengevel, het poolhouse,  

het zwembad en ook een binnenmuur van 

hun villa in deze natuursteen. Niet evident 

want alle stenen hadden andere formaten en 

sommigen waren bijna twee meter lang terwijl 

alles visueel wel één mooi geheel moest 

vormen. Toch lukte het. De eigenaars vonden 

het zo knap dat we uiteindelijk ook dorpels, 

hoekstenen, afdekprofielen, het zwembad en 

hun pool house allemaal in die natuursteen 

afwerkten. Het klopt dat wij zeer ver gaan. 

Zo ontwerpen we binnenin ook steeds alle 

maatkasten, zoals keuken, badkamermeubels, 

dressing, haardmeubels, enzovoort. Ook het 

meubilair zoals eettafels nemen we vaak voor 

ons rekening tot soms zelfs de bedden als die 

vraag er komt.”

LEVENSKWALITEIT

“Het klinkt misschien cliché, maar mensen een echte thuis geven, is waarvoor ik dit werk doe. 

Het is een bijzonder fijn gevoel wanneer we een perfecte match vinden tussen mijn eigen visie 

en de wensen van een klant. Dat creatieve proces probeer ik steeds naar een hoger niveau 

te tillen terwijl ik esthetiek, harmonie, comfort en duurzaamheid zo optimaal mogelijk verenig. 

Architectuur oefent – veel meer nog dan reizen en lekker eten – dagdagelijks een rechtstreekse 

invloed uit op onze levenskwaliteit. Op deze manier kunnen bijdragen aan het geluk van ande-

ren geeft me veel voldoening.”

BUITENLANDSE AVONTUREN

“Inspiratie haal ik van overal, al heb ik op architecturaal gebied een enorme bewondering 

voor het werk van Marc Corbiau die jaren geleden al furore maakte met zijn imposante 

villa’s en landhuizen in en rond Brussel. 

John Pawson bewonder ik dan weer omdat hij een gebouw echt tot de essentie kan her-

leiden door materiaalgebruik, de juiste vormentaal en natuurlijke belichting.

Op dit moment werk ik aan een villa in Zwitserland. Dit doe ik samen met een lokale 

architect. Ontwerpen en mijn job uitoefenen op inspirerende plaatsen in het buitenland is 

een droom die ik geleidelijk aan meer vorm wil geven. Nog vrijer met mooie materialen en 

details werken om zo prachtige villa’s te creëren met zicht op een azuurblauwe zee of op 

een berglandschap. Prachtig, toch?”
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