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Inarto Architecten | Harmonieus samenspel van landelijke
architectuur en modern-warm interieur
Landelijk met een moderne touch en warme uitstraling. Zo luidde het uitgangspunt voor de realisatie van deze prachtige nieuwgebouwde villa, gelegen in een buitengebied van het Belgische Limburg. Aan Inarto Architecten de eer om de woonwens tot leven
te wekken. Een boeiend ontwerp- en realisatieproces volgde en resulteerde in een adembenemend geheel met een harmonieus
samenspel van diverse stijlkenmerken.
Landscape & exterieur | Landelijke villa in harmonie met de omgeving
De bewoners, een vriendelijk echtpaar, wensten na jaren van hard werken een
villa waarin zij volledig tot rust konden komen. De prachtige kavel die zij hadden
gevonden, gelegen in een landelijke omgeving met fruitbomen, vormde de locatie
bij uitstek om hun woonwens te realiseren. Via via kwamen ze in contact met het
kantoor van Inarto Architecten, die de omgevingsfactoren en het wensenpakket
vertaalden in een aansprekend in- en exterieur. “We hebben de vormgeving van
de villa bewust aangesloten bij de omgeving, zodat het in harmonie is met de
traditionele bebouwing en landerijen,” vertelt het bureau. “De voorzijde van de
woning grenst aan een drukke weg, vandaar dat we die zoveel mogelijk gesloten
hebben gehouden. Naar achteren toe opent de villa zich naar de natuur, waardoor
het vrije uitzicht ultiem beleefd kan worden. Het ontwerp is opgebouwd uit een
hoofdgebouw met een tuinkamer en bijgebouw, die samenkomen in een U-vorm.
Het buitenterras wordt hierdoor gedeeltelijk omsloten door het gebouw zelf, als
een knipoog naar de vierkantshoeve die veel in deze omgeving voorkomt. Dit
creëert een prettige beschutting, waarin de bewoners volop van hun privacy
kunnen genieten. De karakteristieke uitstraling van de villa is versterkt door de
keuze voor een hergebruikte gevelsteen in combinatie met een oude Vlaamse
dakpan voor het hoofdgebouw en hergebruikt natuurleisteen voor de tuinkamer.
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Trap: Trappenmakerij Eric Lauwers

Keuken + maatwerk kasten: Heremans keukens
E-installatie: AEW Sterco

Het bijgebouw is voorzien van een traditionele rieten kap. Met
de toevoeging van eikenhout hebben we een mooie referentie
naar de traditionele schuren uit de omgeving gecreëerd. In het
ontwerp hebben we bovendien veel raampartijen verwerkt in
verschillende vormen en uitvoeringen. De combinatie hiervan
levert een boeiend samenspel op van diverse architectuurstijlen.”

“Het interieur is opgebouwd uit
een strak lijnenspel, aangevuld
met natuurlijke materialen”
Leefruimtes | Strak lijnenspel met natuurlijke materialen
Het interieur kreeg als aanvulling op de vrij landelijke architectuur
een wat modernere uitwerking, mét behoud van een warme

Leverancier en plaatsen haarden: Oosterbosch haarden

uitstraling. Centraal in de woning staat het leefgedeelte, waarbij
de keuken, eetkamer en living in een open plattegrond zijn
samengebracht. “Het interieur is opgebouwd uit een strak
lijnenspel, aangevuld met natuurlijke materialen,” vertelt het bureau.
“We hebben gekozen voor een drietal hoofdmaterialen – zwart
gelakt staal, natuursteen en eikenhout – en een zacht kleurenpallet
die in het gehele interieur terugkomen en zo een sterke totaalsfeer
creëren.” In de keuken en eetkamer resulteerde dit bijvoorbeeld
in een natuurstenen tegelvloer en aanrechtblad, in combinatie
met eikenhouten kastenwanden. Dezelfde sfeer is terug te
zien in de eetkamer en bijkeuken. Een gashaard versterkt het
behaaglijke gevoel.
Inarto Architecten

In de living is een tweede gashaard te vinden. De smaakvolle ruimte is voorzien
van een lichtkleurige eikenhouten parketvloer en een riante zithoek. De diverse
meubels en accessoires vormen samen een prettige harmonie. Inarto Architecten
hierover: “We kregen van de bewoners de tijd om zorgvuldige ontwerpkeuzes te
maken. Dit zie je direct terug in de hoogwaardige kwaliteit en ver doorgedreven
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detaillering. Hierdoor is een sterk totaalbeeld ontstaan dat naadloos bij de bewoners
en hun leven aansluit en bovendien tijdloos is in uitstraling en gebruik.”

Mastersuite | Luxe ontspannen
De master bedroom is samen met een dressing en badkamer ondergebracht in
een riante suite, gelegen op de eerste verdieping. Centraal in de slaapruimte
staat een royaal bed met een schitterend hoofdbord, bekleed met een luxe
stoffering. Het sfeervolle vertrek staat dankzij de integratie van prachtige stalen
deuren in verbinding met een elegante dressing, welke is aangekleed met maatwerk
kastenwanden vervaardigd uit donkerkleurig eikenhout. Passende verlichting
zorgt ervoor dat de ruimtes altijd sfeervol zijn. De badkamer is een oase van rust.
Hier kunnen de bewoners genieten van een luxe ligbad en een ruime inloopdouche. Naast de toepassing van de materialen eikenhout en natuursteen is de
ruimte voorzien van wanden met betonciré. Hierdoor is een hele prettige, aardse
beleving ontstaan.

Parketvloer: Parket Gallery
Schilderwerk: NV Eric Renaerts &Zoon Alken Schilderwerken
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Inarto Architecten
Inarto Architecten is
een multiprofessionele
architectenvennootschap die totaalprojecten realiseert.
Aan het roer staan vier persoonlijkheden met een grote
diversiteit die samen een sterk complementair geheel
vormen. Zij worden geruggesteund door een team
van jonge, enthousiaste medewerkers die van Inarto
Architecten een dynamisch geheel maken. Het bureau
ontwikkelt creatieve ontwerpen voor zowel in- als exterieur volgens de meest recente stijlen en technieken, voor
zowel particuliere als zakelijke projecten. Het uitgangspunt is het creëren van een omgeving waarin de
opdrachtgever echt kan thuiskomen of geïnspireerd
kan werken. Daarnaast heeft Inarto Architecten alle

Zwembad en techniek | Strak onderloopzwembad met traditionele touch
In de tuinkamer werd een riant binnenzwembad gecreëerd – een grote wens van
de bewoners. “De zwembadruimte is met heel veel zorg ontworpen,” vertelt het
bureau. “Het betreft een onderloopzwembad waarbij de vloer naadloos in het
ontwerp doorloopt. De vormgeving hiervan was een project op zich waar ikzelf
bijzonder trots op ben. Het denk- en ontwerpproces heeft geresulteerd in een
enorm strakke uitstraling. Dit beeld is versterkt door de toevoeging van grote raampartijen, vanwaar de bewoners al zwemmend van de buitenomgeving kunnen
genieten. Als contrast hebben we een traditionele houten dakconstructie aan
het ontwerp van de tuinkamer toegevoegd. De combinatie hiervan levert een
bijzonder sfeervol totaalplaatje op.” In de sport- en wellnessruimte -gelegen in
een aparte vleugel van de woning- kunnen de bewoners ultiem ontspannen. De
royale en zeer smaakvolle inkomhal vormt de basis vanwaar alle ruimtes met
elkaar in verbinding staan en toegankelijk zijn. Hierdoor word je vanaf het
moment van binnentreden in de villa ondergedompeld in de heerlijke woonsfeer.

expertise in huis om een bouwproject in goede banen te
leiden en regelt het bureau indien gewenst ook de selectie
van aannemers via aanbestedingen, zodat de klant
volledig ontzorgd wordt.

www.inarto-architecten.be

“In de sport- en wellnessruimte
kunnen de bewoners ultiem
ontspannen.”
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Houten constructie: Hout Luyten

Bijgebouw BoGarden buitengewone bijgebouwen

Bijgebouw | Binnen-buitengevoel

hebben juist een hele eigentijdse uitstraling– wederom een

Het bijgebouw doet qua sfeer en vormgeving zeker niet onder voor de prachtige

mooi voorbeeld hoe traditionele en hedendaagse elementen

villa zelf. Hier bedacht Inarto Architecten een sfeervolle loungehoek waar de

samen kunnen vloeien in een oogstrelend totaalbeeld. Naast

bewoners zich heerlijk kunnen terugtrekken en eventueel gasten kunnen ontvangen.

een schitterend in- en exterieur is er nog iets dat deze woning

Door de grote schuifdeuren kan de ruimte namelijk ofwel bij de buitenomgeving

bijzonder maakt: de toepassing van moderne en hoogwaardi-

betrokken worden, of juist van de tuin worden afgesloten. De terrastegels zijn

ge technieken. Zo is er onder meer een warmtepompinstallatie

bewust in het interieur doorgetrokken, waardoor het binnen-buitengevoel is

in de woning geïntegreerd en is het geheel enorm goed

versterkt. Bijzonder is ook de combinatie van het traditionele rieten dak met de

geïsoleerd. Hierdoor ervaren de bewoners optimaal comfort, wat

houten bekleding van het gebouw en de balkenstructuur in het interieur. Deze

de beleving van de woning nog completer maakt.

harmonieuze combinatie maakt de ruimte extra behaaglijk. De haard en zithoek

Partners & leveranciers zijn te vinden op pagina 101.
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Inarto Architecten
Bijzonder pand met verrassend in- en exterieur
Een tweede project van de hand van Inarto Architecten vinden we in een prachtig nieuwgebouwd complex in Herentals. In het pand
zijn zowel enkele appartementen ondergebracht alsmede het eigen kantoor van het architectenbureau. Het harmonieus samenvoegen
van de functies wonen en werken in één gebouw vormde een mooie uitdaging en resulteerde in een verrassend in- en exterieur.
Exterieur | Inspirerend wonen en werken
Aan de realisatie van het indrukwekkende pand gaat een bijzonder
verhaal vooraf. “Het uitgangspunt was het creëren van een
aansprekend gebouw waarin met veel plezier zowel gewoond
als gewerkt kan worden.” vertelt het bureau ons. “Daarnaast
was het belangrijk dat de architectuur binnen het residentiële
straatbeeld zou passen. Het exterieur is opgebouwd uit een
moderne basis met strakke vormgeving. Het woongedeelte
hebben we bewust een vrij open uiterlijk gegeven met diverse
raampartijen, het kantoor juist een iets soberdere look met één
groot raam. Hierdoor sluit de architectuur aan bij de functies van
het gebouw. Qua materialisatie hebben we gekozen voor een
combinatie van witte gevelsteen met zink. De wisselwerking
hiervan geeft het geheel een residentiële touch, waardoor het
mooi binnen de omgeving opgaat en tegelijkertijd een tijdloze
uitstraling heeft.”
Inarto Architecten

Keuken + maatwerk kasten: Heremans keukens
Akoestische plafondeilanden: Renobo Interior Acoustics
Kantoorinrichting: Pami
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W-installatie: NB Technics

Interieur | Concept met behaaglijke sfeer

keuken. Zo geven we klanten een goed beeld van de diverse design- en

Het kantoorgedeelte van Inarto Architecten telt ongeveer 300

materiaalkeuzes. Een grijs glas met aluminium profielen creëert een mooie

m2 oppervlakte, verspreid over de begane grond en een kelder.

afscheiding tussen de vergaderruimte en het eetgedeelte. Met het interieur

“Aan de achterzijde ligt het niveau lager dan aan de straatkant

vertellen we één verhaal, waarbij iedere ruimte een eigen uitwerking heeft qua

en bevindt zich een terras. De raampartijen hebben we hier door-

sfeer, design, materialisatie en decoratie. Akoestische panelen zorgen voor een

getrokken vanuit de begane grond. Hierdoor is de kelderruimte

juiste beleving van het geluid. Door het speels gebruik van de gependelde cirkels

opvallend licht geworden. De ruimte is bovendien geïsoleerd en

op de begane grond zijn deze decoratief en gaan ze op in het geheel. In de

onderdeel van het beschermend volume, zodat we ook op

kelder en in het kantoorlandschap zijn deze gekleefd en daardoor minder

deze verdieping functionele ruimtes konden creëren. We

opvallen. We hopen klanten door het interieur te verrassen en te inspireren met

hebben, naast werkruimtes, ook bewust meer ‘persoonlijke’

de vele mogelijkheden. Waarbij we voor elk budget een hoogwaardige oplossing

functies in het kantoor gecreëerd, waaronder een volwaardige

kunnen aanbieden.”

E-installatie: Peter Grielens BVBA
Akoestische plafondeilanden: Renobo Interior Acoustics
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