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monumentale villa, Wijchen

tekst en beeld: Jacques de Kort

Ambacht en 
detail

Voordat de eigenaren van een villa in Wijchen 
hun nieuwe onderkomen betrokken, lieten  

ze het restaureren en inrichten door 
interieurarchitect Jacques de Kort, specialist in 

klassieke interieurs. Het monument uit 1926 
moest voldoen aan de moderne maatstaven van 
luxe en comfort zonder de historische kwaliteit 

van het pand aan te tasten. 

Na een grondige inventarisatie bleek een aantal bouw-
kundige ingrepen noodzakelijk. De riolering moest 
vervangen worden, de elektra was verouderd en ook de 
cv-installatie en rookkanalen moesten worden ver-
nieuwd. 

Warm rood
Een doorbraak tussen de bestaande keuken en de ruim-
te ernaast vormde de gewenste woonkeuken met een 
open cassetteplafond en directe en indirecte verlich-
ting. Een vroegere kantoorruimte werd bibliotheek en 
tv-kamer. Vloer, wanden en gordijnen kregen warme 
rode kleuren in subtiele nuances. De kasten werden 
ontworpen met daarin details als architraven en pane-
len deuren. De tv kan onzichtbaar worden gemaakt.

De salon werd voorzien een nieuwe ‘oude’ openhaard, 
wandtextiel op de wanden, nieuwe banken met rode 
biezen en gevoerde zijden gordijnen afgewerkt met een 
rode borderrand. Twee bestaande fauteuils werden 
opnieuw gestoffeerd en vormen nu samen een tête-à-
tête in de erker. 

Antieke tegeltjes
De eetkamer aan de tuinkant werd een blauwe kamer. 
De bestaande stoelen hadden al een blauwe stoffering. 
Een oud Oosters tapijt op de vloer heeft ook diverse  
blauwtinten. In de schouw, waarop antieke tegeltjes een 
fraaie decoratie vormen, werd een nieuwe gashaard 
geplaatst. Chopard Interieur uit Oisterwijk heeft in 
overleg met de interieurarchitect de stoffering en meu-
bilering uitgevoerd.
Op de eerste verdieping werden twee kamers samen-
getrokken tot slaapkamer en garderobekamer met 
maatwerkkasten. Glazen schuifdeuren scheiden de 
garderobekamer van de badkamer en sauna.

Sfeervol
Verbouwing, restauratie en inrichting leverden een 
monumentale villa op met alle comfort en luxe van  
vandaag de dag in een klassieke stijl met sfeervolle 
verlichting, warme stoffering en veel respect voor  
ambacht en details. Zo bleven Art Deco details op  
 deurpanelen en antieke meubels gehandhaafd en wer-
den oude parketvloeren gerestaureerd. 

Project: restauratie en modernisering  
monumentale villa 
Locatie: Wijchen  

Oppervlakte: 540 m²
Oplevering:  2010

Interieurarchitect : Jacques de Kort 
Website : www.jacquesdekort-interieurarchitect.nl

Ger Pelser

directeur Pelser Interieur

“Uit het ontwerp van de interieurarchitect blijkt het 
respect voor oorspronkelijke architectuur en oud 

ambachtswerk. In een tijd waarin bijna uitsluitend zo 
eenvoudig en minimalistisch mogelijk gewerkt wordt, 
was dit voor ons een uitgelezen kans ons kunnen te 
tonen.  Mijn medewerkers vinden aan stijl en detail 

gebonden meubelmakers werk prachtig. Met plezier 
en vakkennis hebben zij dan ook aan dit project  

gewerkt. Het resultaat is een zeer tevreden  
opdrachtgever.”

Notaris Camiel en Annique van den Eijnden

opdrachtgevers

“Wij kunnen niet anders zeggen dat Jacques de Kort 
met veel gevoel voor materialen, kleuren en stoffen op 

voortreffelijke wijze de klus geklaard heeft. Ook zijn 
planmatige aanpak is prettig net als de manier waarop 
hij aannemers, onderaannemers, schilders, installa-
teurs, keukenbouwers, woninginrichters en marmer-

bewerkers  aanstuurt. Wij zijn nog elke dag vol bewon-
dering van wat onder zijn bezielende leiding tot stand 

is gekomen. Een vakman pur sang.”
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