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SPEELSE INTERACTIE

Knap hoe architectuur hier speels de interactie aangaat met de natuur, hoe het 

ruimtegevoel en de rust je inpalmen, zo immens en intens. Voor Pure Estates 

wederom een paradepaardje. Want Cathy en Philip Coppens-Bogman zijn als exclu-

sieve projectontwikkelaars beslist niet aan hun proefstuk toe. Voor dit initiatief 

engageerde het echtpaar een handvol gerenommeerde professionals. Qua know-

how kan de optelsom tellen! De architectuur staat op naam van emeritus hoogle-

raar Paul Schellekens, technisch ondersteund door het team van M10 Architecten. 

En bij de realisatie van het door Paul Schellekens en Filip Deslee ontworpen interi-

eur van parksuite 101 heeft Woonontwerp Peter Deckers een belangrijke bijdrage 

geleverd. Het bedrijf tekent immers voor het maatwerk en het verfijnde schilder-

werk. Voor het maatwerk van het hele project ging Pure Estates hier trouwens in 

zee met Deckers.

Oogstrelende oase

Strakke puurheid om bij weg te dromen. Sobere schoonheid die niemand onbewogen laat. Een droom van 

een domein, op een boogscheut van het centrum van Londerzeel, aan de oevers van de kleine Molenbeek. 

Wie zou hier niet graag thuiskomen?

P U R E  E S T A T E S

Met Pure Estates teken je voor 

hoogstaande kwaliteit. Elke parksuite 

straalt klasse uit en is tegelijk uniek, 

omdat ze compleet in samenspraak 

met de klant tot stand komt.
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HOMOGEEN GEHEEL

Ons oog valt op de geniale wijze waarop de architect de oppervlakte benut en in 

verschillende niveaus tot een tot de verbeelding sprekend volume komt. Het lijkt 

wel alsof er met de grootste zorg villa’s werden opgestapeld om te komen tot 

dit chique complex. Hemels hoe deze ‘laagjesarchitectuur’ tekening brengt in de 

blauwe lucht, die her en der door het wit van onschuldige schapenwolkjes wordt 

ingekleurd. De blanke gevels schitteren in de zon. Met ranke staalconstructies die 

gaandeweg zullen worden veroverd door witte blauweregen, ontstaat een boei-

ende dialoog tussen het bouwwerk en het natuurlijke kader rondom. Over een 

aantal jaren, wanneer de naarstige klimplanten enigszins volgroeid zijn, zul je als 

het ware door groene ramen uitkijken. De homogeniteit van het buitengebeuren 

tref je ook binnen. Vandaar dat het geheel klasse en een exquise eenheid uitstraalt. 

Anderzijds is elke parksuite uniek, doordat ten volle rekening werd gehouden met 

de wensen van de klant.

Knap hoe architectuur hier speels de interactie aangaat met de natuur. Gaandeweg 

zal witte blauweregen de ranke staalconstructies veroveren en dan kijk je door 

groene ramen.
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Het interieur oogt  
licht en luchtig.

AAIBAARHEIDSFACTOR

Josephine de Wild van Bojoli mag de eer opstrijken voor de stijlvolle raamdecoratie 

in het salon. Ze heeft hier gewerkt met een zwierige Italiaanse stof. Met het wit 

van de muren en plafonds zet Peter Deckers mee de toon. Je ervaart een licht 

en luchtig gevoel. Aangenaam is dat. Eetkamerstoelen, zetels, een Bojoli-tapijt, 

poefs en kussens in stoffen met een hoge aaibaarheidsfactor zorgen voor een 

warme touch als tegengewicht. Door te spelen met grijswaarden en textuur zit er 

voldoende variatie in het geheel. Dankzij de grote raampartijen lijkt de leefruimte 

buiten een verlengstuk te kennen. Maar met de gemotoriseerde gordijnen dicht 

creëer je privacy wanneer nodig.

COMMUNICERENDE VATEN

De eetkamer en het salon lijken wel communicerende vaten. Beide gaan in elkaar 

op, maar leiden tegelijk een gescheiden leven. De oplossing schuilt in het han-

dige blok tussenin. Vernuftig in al zijn eenvoud. Op maat gemaakt en perfect in 

de lak gezet. Het blok herbergt aan de eetkamerzijde een praktische keuken met 

gestroomlijnde look. Rechts leidt de doorsteek via een glazen deur naar het toilet. 

Aan de linkerkant kom je bij de ontbijtkast en achteraan, in het gezellige salon, 

omsluit het blok de haard. Leuk dat er daar een vide is. Bovenaan is er een venster 

dat uitgeeft op de master bedroom. En zo communiceert het salon dus ook met 

de slaapkamer.

In de keuken loopt de trap door naar de privégaragebox. Goed om te weten: de gebouwen zijn ook uitgerust met een lift. 

In de keuken is er een enorm kastenblok. Tip: door aan het plafond met een terugspringende plint te werken, komt het blok 

los en ‘weegt’ het niet op de ruimte.

Bij de entree is er een 

sas met glazen deuren 

die naar de leefkeuken 

en het salon leiden.

Handig: je kunt 

stopcontacten uit het 

keukenwerkblad liften. 

Links: De eettafel – een ontwerp van Paul Schellekens – heeft een tijdloze uitstraling.
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RUIMTE SLIM GEBRUIKT

Net als op het gelijkvloers wordt de beschikbare ruimte ook op de bovenver-

dieping optimaal benut. De overloop is ingericht als bureau. Er is gewerkt met 

blokdeuren. Blokdeuren hebben geen stijlen, waardoor ze mooi versmelten 

met de muren. En zeker als ze, zoals hier, egaal worden meegeverfd met 

de rest van het kader. Hier hebben de blokdeuren stijlen noch klinken. Wel 

werd er een handgreep in gefreesd. Met uitzondering van de vloertegels in 

de badkamer en het toilet zijn alle vertrekken voorzien van naturel parket. Het 

ovale designbad kijkt uit op een ranke spoeltafel met plafondhoge spiegel. 

Daarachter kom je in een ruime inloopdouche. In de masterbedroom onttrekt 

een schuifdeur de dressing aan het zicht. Naast de masterbedroom telt deze 

etage nog een gastenkamer en een fitnessruimte met tv. De lamellenstores 

voorkomen inkijk zonder dat het daglicht buitengehouden wordt. De ‘zwe-

vende’ trap loopt beneden door in een trap naar de garagebox die bij deze 

parksuite hoort.

PURE KLASSE

Pure in Pure Estates staat voor puur en zuiver. Dat merk je aan dit tot in de puntjes 

verzorgde totaalconcept met standing in Londerzeel. Er is een perfect evenwicht 

tussen het gepersonaliseerde aspect en de uitgesproken look van het geheel. Met 

ruim aandacht voor de finishing touch en de high-end snufjes op het vlak van 

comfort. Pure klasse over de hele lijn dus. Zo heeft het bouwwerk de beste isolatie, 

zowel thermisch als akoestisch, en zorgen warmtepompen voor groene stroom. Er 

is overal vloerverwarming en je kunt de installatie eveneens als koeling gebruiken. 

De ramen en het glas zijn hyperisolerend en aan de buitenkant voorzien van zonne-

schermen. Ten slotte beschikken de bewoners over een centraal domoticasysteem 

met flexibele uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst.

SPECIALISTENWERK

Pure Estates weet voor elk nieuw project de juiste specialisten samen te brengen en 

hier is dat niet anders.

• Organisch strak – De van een organische strakheid getuigende architectuur draagt 

de signatuur van Paul Schellekens. Paul Schellekens vormde samen met Carli 

Vanhout het architectenbureau Vanhout & Schellekens. Ze waren de gangmakers 

van de zogenaamde Turnhoutse School, die in de regio een stempel drukte op de 

architectuur van de zestiger jaren. Van 1946 tot 1995 was Paul Schellekens docent 

aan het Hoger Architectuurinstituut Henry van de Velde.

• Minimalistisch warm – Filip Deslee neemt hier de honneurs waar als binnenhuis-

architect. Deslee weet steeds een kader te creëren waarin een subtiel 

decoratief evenwicht heerst tussen minimalisme en warmte, zonder de 

gebruiksvriendelijkheid uit het oog te verliezen.

• Vakmanschap meesterschap – De credits voor het schilder- en maatwerk, tot de 

blokdeuren en de trap toe zijn voor Woonontwerp Peter Deckers. Meesters in hun 

vak zijn het en hun werk ademt de perfectie.

Lumineus idee van Filip 

Deslee: plafond met 

ingebouwde verlichting. 

Het lijkt wel een 

lichtkoepel.

In de badkamer wordt 

de spiegel afgelijnd aan 

het plafond met ledlicht. 

Het zijn dergelijke 

overwogen accenten die 

het verschil maken.

Er is gewerkt met blokdeuren. 

Typisch voor blokdeuren: 

het ontbreken van stijlen. 

Daardoor vormen ze mooi 

één vlak met de muren.

Boven wordt de overloop benut als bureau. Zeer praktisch.
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Elke vierkante centimeter  
optimaal benut.

Al het maatwerk, zoals 

deze kast bij de tv in de 

fitnessruimte, oogt subliem.

Een pivoterende deur 

brengt ons van de overloop 

naar de masterbedroom, 

die een aparte dressing 

heeft.

Leuk hoe de masterbedroom 

in nauw contact staat met 

de belendende badkamer 

en het salon beneden, via 

vensters. Lamellenstores 

van Bojoli belemmeren de 

inkijk en je kunt ze ook altijd 

sluiten.
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Hemels hoe de ‘laagjesarchitectuur’ 
tekening brengt in de lucht.

IN SFEER BADEND

Verzonken in het houten terras wacht ons een genoeglijk bubbelbad. Ideaal om zo 

heerlijk te verpozen en tot jezelf te komen. Hier op deze hoogte, zelfs bijna letterlijk 

in de wolken, raak je nog eens extra vervuld van die imponerende openheid van 

het domein. De architecturale verhoudingen, het palet en de organisatie van de 

ruimte, alles op dit adres is juist afgemeten. Kortom, dit Pure Estates-plaatje klopt.

PAREL AAN DE KROON

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat er een waardige bestem-

ming werd gevonden voor deze gewezen industriële site in het hart van het dorp. 

Het gemeentebestuur was al gauw de plannen van Pure Estates genegen om een 

geheel van parksuites te creëren, in harmonie met de omgeving. Een parel aan 

de kroon van de ruimtelijke ordening. Er is bewust geopteerd voor ondergrondse 

parkeergarages om de auto’s buiten beeld te houden en het meer dan één hec-

tare grote domein zal op korte termijn tot een groene long uitgroeien. Of hoe de 

overheid en het ondernemerschap tot een bewonderenswaardig resultaat komen, 

als ze creatief de handen in elkaar slaan. De bodem werd grondig gesaneerd, het 

beekje dat achteraan over het perceel stroomt heeft weer een idyllisch karakter 

en er loopt nu een fietspad langs het terrein. Uiteindelijk zal de oase 48 luxueuze 

parksuites rijk zijn. Reeds heel wat mensen hebben de weg gevonden, maar extra 

gegadigden zijn nog steeds van harte welkom! En is het niet meer voor dit project, 

dan heeft Pure Estates allicht alweer een nieuwe locatie in petto.

Pure Estates 

realiseert high 

standard projecten 

van a tot z. Als klant 

heb je bijgevolg 

geen kopzorgen.

Over de in het houten terras 

verzonken tuinspa op de verdieping 

is iedereen in de wolken. Van baden 

en bubbelen krijg je hier vleugels.
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Je geniet hier  
van high-end comfort.

info

PURE ESTATES
Philip & Cathy Coppens-Bogman
Missiehuislei 42
2920 Kalmthout (B)
tel.: 0032(0)3/666.97.50
e-mail: info@pure-estates.be & cathy@pure-estates.be
website: www.pure-estates.be

Filip Deslee: www.filipdeslee.com
Bojoli by Josephine de Wild (raamdecoratie, stoffering en tapijten): 
gsm: 0032(0)496/23.45.68 & e-mail: j@bojoli.be

Woonontwerp Peter Deckers: tel.: 0032(0)15/24.99.96
e-mail: info@peter-deckers.be
website: www.peter-deckers.be & www.woonontwerp.be

VOOR MEERWAARDEZOEKERS

Voor hoogstaande kwaliteit in vastgoed zit 

je als meerwaardezoeker bij Pure Estates 

vast en zeker goed. Pure Estates is een 

projectontwikkelaar die altijd verrast met 

bijzondere realisaties. Telkens weer is er die 

uitdaging om beter te doen. Zo is er het Scaldis-

project op de Antwerpse kaaien. Het pand 

lijkt wel een schip aan de kade. Ideaal om tot 

rust te komen en tegelijk ten volle te genieten 

van het stadsleven, dat nooit verveelt. En 

dan is er dat project in het pittoreske gehucht 

Buitenland, waar het altijd vakantie is in eigen 

land! In het gebouw vonden vijftien luxueuze 

appartementen en dubbel zoveel ondergrondse 

parkeerplaatsen onderdak. Het is zalig wonen 

aan de Schelde en jong en oud vindt het er fijn 

om te wandelen en te fietsen.

Philip en Cathy 

van Pure Estates 

bundelen hier het 

talent van architect 

Paul Schellekens, 

binnenhuisarchitect 

Filip Deslee en 

totaalinrichter 

Peter Deckers.

Het zijterras is overkapt en je geniet er tevens 

beschutting van het groene cordon bij de beek. 

Het fietspad zorgt voor beweging die niet 

stoort.


