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  functionele & 
 duurzame esthetiek

interieur

Deze ruime nieuwbouwvilla – van de hand van Eric Alen van ABRO en Willy Nijs 
van BT – werd opgetrokken in Rijmenam. De eigenaars wensten een harmonieus 
en onderhoudsvriendelijk interieur, helemaal af tot in het kleinste hoekje. 
Maatwerkspecialist Jos Heylen loste hun vragen en verwachtingen volledig in.
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Doorheen de woning voeren schitterend wit en warm diepgrijs een 

evenwichtige dialoog. De mooie vormgeving, solide materialen en 

subtiele oplossingen geven instant rust. Indirecte verlichting met ledstrips 

draagt in elke ruimte bij aan de aangename sfeer, zowel na het vallen 

van de avond als vlak voor het krieken van de dag. Sterkte en kleur zijn 

moeiteloos aanpasbaar aan de stemming en het seizoen.

ERGONOMISCH EN SMETTELOOS GENIETEN
In de open keuken annex ontbijthoek gaat prachtig hand in hand met 

praktisch. De grote kastenwand in eikenfineer dankt zijn kleur aan 

natuurlijk pigment op waterbasis van – je raadt het nooit – wespen. De 

warmte van de grijze eik staat in knap contrast met het diepmatte wit van 

het Fenix antivingerafdruklaminaat. 

Met één duwtje tegen de schuifwand tovert het gezin hier de ontbijtkast 

tevoorschijn. Klaar met koffie zetten en brood roosteren? Tot morgen! Nog 

een onmisbare meerwaarde: de energiezuinige en stille dampkap met 

actieve koolfilter en recirculatiesysteem.

STRAKKE BELIJNING
Typerend voor deze minimalistische inrichting: fronten vrijwel van de vloer 

tot aan het plafond, en deuren die één vlak vormen met de muren. Het 

aluminium frame van de Invisidoor-deuren werd volledig ingepleisterd. 

Met een onopvallend voegje als resultaat, in plaats van een traditionele 

houten omlijsting. 
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De interieurarchitecten en 

medewerkers bij Jos Heylen 

leveren creatief vakman-

schap van de bovenste plank. 
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De warmte van de grijze eik staat in knap contrast met het diepmatte wit van het 

Fenix antivingerafdruklaminaat. 

Het tablet en de spoelbak in Dekton Zenith wit zijn honderd procent 

bestand tegen ongelukjes met rode wijn, tomatenconcentraat, olijfolie 

en andere kleurige of vette ingrediënten. Ook bij een aanvaring met een 

hete pan of een scherp mes blijft het in perfecte staat. Veel duurzamer 

en onderhoudsvriendelijker dan een klassieke composietsteen.
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In de leefruimte werd de rail van de elegante 

schuifwand weggewerkt in het plafond. Zo 

switcht men hier in twee seconden van tv-kamer 

naar lees- of praatplek. 



De bijzondere aandacht voor details maakt hier overal het verschil. In 

de aanpalende leefruimte werd de rail van de elegante schuifwand 

weggewerkt in het plafond. Zo switcht men hier in twee seconden 

van tv-kamer naar lees- of praatplek. Het warmgrijze eikenfineer en het 

diepmatte witte laminaat uit de keuken keren hier terug. De ingenieuze 

haard van De Backer werd feilloos omringd met een volledig brandveilig 

en handig meubel. 

GEBRUIKSGEMAK EN HYGIËNE VOOROP
Langs de andere kant van de keuken leiden twee verdoken deuren via de 

berging naar de ruime wasplaats. In de kastengang alle plek voor voorraad, 

kerstdecoratie en andere spullen. De elektriciteitskast en leidingenschacht 

werden hier onzichtbaar gemaakt maar blijven in een-twee-drie bereikbaar. 

Alle technieken werden bovendien door Solution-Technics vakkundig 

uitgevoerd.
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Dankzij de schuifwand switcht 

men hier in twee seconden van 

tv-kamer naar lees- of praatplek.



Het bureau is tot in de puntjes assorti 

met het salon. De iets terug liggende 

hangkasten geven extra cachet aan de 

donkere nis. Last but not least op het 

gelijkvloers: de royale inkomhal met 

haar bijzonder elegante zwevende trap. 

Een sterk staaltje design in Corian. Deze 

onverwoestbare composietkunststof weert 

alle slijtage en gebruikssporen.
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Verderop dus alle ruimte om te wassen, drogen en strijken. Wasmachine 

en droogkast zitten op handige hoogte geïntegreerd in de opbergwand. 

Onder beide toestellen een diepe lade waarin een wasmand past, en een 

uitschuiftablet om die wasmand op te zetten. Snel een warme douche 

nemen na het werken in de tuin, het sporten of een verrassende plensbui 

onderweg met de fiets? Ook dat kan hier in alle comfort. 

LUXUEUZE ESSENTIE
Boven gaat het op hetzelfde elan verder: evenwichtige opdelingen, 

clevere ingrepen en oogstrelende materialen. Een uitgestrekte ruimte 

werd ingenieus verdeeld in twee aparte en toch verbonden jeugdkamers. 

De brede scheidingswand met aan beide zijden een deur isoleert perfect 

het geluid en herbergt een gezamenlijk lavabomeubel en bergkasten. 

Ook in de masterbedroom en de dressing is doordachte eenvoud troef. 

Voor het bedframe, de achterwand en het ladenblok werd het ondertussen 

al vertrouwde eikenfineer ingezet. In tegenstelling tot in de keuken werd 

hier op de hoge kastdeuren wel met greepjes gewerkt. Zwarte, als tof 

grafisch en ritmisch accent op het sneeuwwit. De parketvloer in lichte eik 

voegt extra warmte toe.

184   Tijdloos wonen

Het grote vrijstaande bad nodigt uit om heerlijk te 

ontspannen na een drukke werkdag. Ook douchen is hier een 

plezier dankzij het schitterende en naadloze design in Avonite- 

composietkunststof. Dat topmateriaal doet daarnaast perfect 

zijn ding voor de lavabotafel en voor een discreet linnenluik. 

Daarin vinden gebruikte handdoeken en gedragen kleren 

meteen hun weg naar de wasruimte op het gelijkvloers. 
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DETAILS EN DUURZAAMHEID
In deze nieuwbouwvilla is echt aan alles gedacht om het leven zo mooi en makkelijk 

mogelijk te maken en te houden. Interieurarchitecte Inge Meyen en haar collega’s bij 

Jos Heylen leveren creatief vakmanschap van de bovenste plank. Het familiebedrijf 

bestaat sinds 1948 en investeert voortdurend in de toekomst. Geen wonder dat het al 

drie keer de Schrijnwerk Awards won en twee keer tweede werd. Maar de jury die echt 

telt, dat zijn de klanten. En die zeggen ook volmondig ja.

JOS HEYLEN

Grote Baan 73, 2235 Hulshout

Tel: +32 15 22 49 54- info@josheylen.be

www.josheylen.be


