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fire + designstudio

Wat mij betreft mag hij bar koud zijn, het landschap knus gedekt
onder een wit donzig sneeuwtapijt.
Bij Bosmans haarden zijn we er klaar voor, onze klanten ook.
Fantastische haarden in schitterende interieurs, bij allemaal lieve mensen.
Tijd om samen te zitten en de donkere avonden gezellig te maken,
om te vertellen over de zomer die kweet-niet-hoe-ferm was.
Als haarden- en interieurbouwer willen we een meerwaarde betekenen in
hedendaagse interieurarchitectuur.
Onze baseline "towards visually silent interiors, made in Belgium"
gebruiken we niet zomaar, hierin schuilt onze volledige bedrijfscultuur.
Tot rust komen in je huis, bij je haard, visuele rust. Daar doen we het voor.
Samen met mijn team behaalden we afgelopen voorjaar ook het prestigieuze
HIB label van Unizo, Handmade In Belgium, we zijn er terecht fier op,
de kers op de taart voor onze métier, voor ons hand- en maatwerk.
Geniet van .04, ons lifestyle magazine 100% op maat gemaakt in België!
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fire + lifestyle

— Arn Bosmans
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7109 — hal 7 (designhal)
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Like us on Facebook

FIRE +
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+ FIRE
Architect Jan De Bie

Feel Free.
3 zijden liftdeurhaard,
geplooid keramisch glas.
Maximale doorkijk.
Maatwerktafel in profielstaal en mesh.

+ PLACE
EREMBODEGEM
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Detaillering van de haardlijn
bovenaan in lasergesneden maatstaal,
stookkamer in repititief gelijnd Cortenstaal.
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Deels ingewerkt in de muur, zwevende opstelling
sokkelvolume in Ceppo Grigio gezoet.

Zicht op het keukeneiland met bovenblad in getacore,
fronten afgewerkt in gezandstraald en gerookt eikenfineer,
gemonteerd als een speels patchwork.

Zoals het hoort, schitterende details.
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Terugkerend patchwork in de entrée,
als scheidingswand
voor het bureau.
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JAN
DE BIE
VERHOUDINGS(GE)WIJS

JAN DE BIE
ARCHITECT

Kunst en kunde. Het zijn niet zo maar termen. In een matrix van deze twee
zou je zowel het werk als de persoonlijkheid van architect Jan De Bie kunnen
uitzetten. Want, terwijl de estheet in hem streeft naar uitgepuurde vormen
in volmaakte verhouding, houdt de vakman in hem van de uitdagingen in de
stedenbouwkundige, technische en budgettaire beperkingen eigen aan het
vak. Tussen pen en penseel hanteert Jan De Bie een breed pallet.
Het heeft meer met zijn timide persoonlijkheid te maken dan met de invloed
van de tijdsgeest, maar dat Jan De Bie afstudeerde in 1978 is een niet te veronachtzamen factor. In de jaren zeventig, ook wel de crisisjaren, bezoedelde
de olie of het gebrek ook het optimisme rond de architectuur. En dan studeer je
ook nog af als architect op het hoogtepunt van de oliecrisis. “In die tijdsgeest

WWW.JANDEBIE-ARCHITECTS.COM
werden we opgeleid om zeer sober en economisch te denken in de ontwerpen.
Compacte bouwwerken, iets wat vandaag opnieuw een hot item uitmaakt”,
herinnert Jan De Bie zich. Achter zijn levendige ogen lijken lichtjes te branden.
Een bezielende professor bracht zijn idealisme over op de jonge De Bie en
vooral die begeesterende boodschap om als architect voet bij stuk te houden,
nam hij ter harte. Ontwerpen vanuit een goed overwogen concept en dát
vervolgens blijven verdedigen, vergt moed én volharding.
Toen zeker. “Een bouwproject steunt hoe dan ook op een duurzame interactie
tussen de architect, de bouwheer en de aannemer. Het resultaat is groter
dan de som van de delen. Als ontwerper kan je dus je zin niet voor de 100%
doordrijven, wanneer het goed zit komen er ook waardevolle suggesties van de
andere partners.”

MODULAR
“De voorbije jaren heeft er duidelijk een mentaliteitsverandering
plaatsgevonden”, luidt zijn analyse. “De media kaarten veel meer
de mogelijkheden van de hedendaagse architectuur aan bij een
breder publiek én daar moeten we dankbaar om zijn. De mensen
zijn beter dan ooit geïnformeerd. En dat gaat veel verder dan
louter de technische bekommernissen zoals de behoefte aan een
goede isolatie en ventilatie. Ook de vormgeving krijgt vandaag
veel meer aandacht.”

Enkele uitzonderingen niet te na gesproken, oogt de
portfolio van Jan De Bie Architects - teamwerk met
zijn naaste medewerkers architecten Wouter Dekoning
en Ans De Vlieger vrij homogeen. Een stijl mag je het
niet noemen, maar je kunt het werk van Jan De Bie wel
herkennen aan de manier waarop verhoudingen worden
uitgezet. “Lengte, hoogte, breedte. In alles wat je doet,
zijn het die drie dimensies waarmee je als architect aan
de slag moet. In onze ontwerpen streven we naar sterke
verhoudingen in zowel het buitenvolume als het binnenvolume, bepalend voor de beleving. Daarin trachten
we ook innovatief te zijn. Uiteindelijk heeft het niets te
maken met de grootte van het gebouw, de onderlinge
verhoudingen bepalen of het ontwerp al dan niet geslaagd is. Het is niet voor niets dat zelfs Michelangelo en
Le Corbusier een modular hanteerden.”
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PROPORTIES
Maat en maatverhoudingen werd al door Plato het wezen der schoonheid genoemd, doch ligt hier enige subjectiviteit in. Toch in dat principe waarbij iets in
de juiste verhouding staat tot iets of iemand anders. In ieder geval vindt Jan De
Bie het bepalend voor de beleving. En beleving, dat haalt hij meermaals aan:
“De dimensies moeten in de juiste verhoudingen op elkaar inspelen. Ook de
verhoudingen tussen de verschillende ruimten moeten kloppen. Lengte, hoogte
en breedte moeten perfect uitgekiend zijn. Anders is het evenwicht zoek. Noem
het voor mijn part de ‘geborgenheid’, het is wellicht het belangrijkste aspect
van een goed ontworpen woning. Zoiets valt moeilijk in woorden te vatten. Het
is als een vrouw: wat bepaalt of wij haar al dan niet mooi vinden? Wellicht een
samengaan van ervaringen, conventies en emoties. Welnu, bij een bouwvolume
ligt dat niet anders.”
“Architectuur is kunst”, klinkt het terstond, “maar dan wel een kunstvorm
waarbij je te maken krijgt met onnoemelijk veel beperkingen. Desondanks moet
je creatief sterk uit de hoek komen... En vaak volgt de vorm uit de functie.” De
nieuwe showroom van Bosmans haarden in Dendermonde - een ontwerp van
Jan De Bie Architects - onderschrijft dit helemaal. Het gebouw valt op, wat
natuurlijk een vereiste is voor een showroom, maar tegelijk integreert het zich
perfect in de omgeving. Het zoekt de aandacht, niet de confrontatie. Alweer
blijven alle verhoudingen gerespecteerd.
Er bestaan overigens wel meer banden tussen Jan De Bie en Bosmans
haarden. Zoon Bert volgt er bijvoorbeeld de projecten op. Toch klinkt de architect oprecht overtuigd wanneer hij de troeven van Bosmans haarden opsomt:
“Op één of andere manier slagen zij er telkens weer in om het beeld dat in mijn
achterhoofd leeft tot leven te brengen. Dat is niet zo evident als het lijkt. Het
afwerkingsniveau ligt bovendien erg hoog. Bosmans haarden beheerst alle
innovatieve technieken, zodat wij hen het aspect ‘haard’ in de brede zin blindelings kunnen toevertrouwen. En dat betekent wel degelijk een grote meerwaarde voor ons als architect én de architectuur.”
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PARKETMEESTER

EL RICO

PARKET & LAMINAAT

LIGHTING

ALS UW VLOEREN ONZE PASSIE WORDEN
© Brokis

Architect Thierry De Vos

PARKETMEESTER DESTELBERGEN NV
Dendermondesteenweg 735 - 9070 Destelbergen
T 09 218 78 88

EL RICO LIGHTING
Schoonaardebaan 92 - 9200 Schoonaarde
T 052 43 08 85

info@parket.be - www.parket.be

www.elrico.be
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+ FIRE
Architect Thierry De Vos

FIRE +
PLACES

Laag. Rust. Eenvoud.
Zwarte basis in maatstaal.
De gashaard op maat werd in de vloeropbouw geplaatst.

+ PLACE
LOVENDEGEM

+ FIRE

+ FIRE
Uitgestrekte velden, magnifiek vergezicht.
Weidse vlakte onder een donzig wit tapijt.
Massiefstalen maatwerk met ingewerkte houthaard
Architect Q32
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+ PLACE
SINT-MARTENS-LATEM

+ PLACE
ZELE

WAR!
Vertikale houthaard in de speelkamer.
Deel van het strijdtoneel.
Staalconcept rondom de stookopening, 3 zijden lasergesneden met inliggende sokkelplint.
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SELECTED STORE

DEVOS
INTERIEUR
FIRE + DESIGN
Een professionele begeleiding bij de inrichting van uw woning of uw kantoor, een aanstekelijke passie voor het vak én absolute
topmerken zoals Knoll, B&B Italia, Maxalto,
Flexform, Poliform, Minotti, MDF Italia,
Carl Hanssen, Paola Lenti, Kettal en
andere... Daarnaast hebben wij prachtige
kunstwerken te bewonderen van Gallery
Guy Pieters, Marc Lagrange en anderen...

DEVOS INTERIEUR
KERKSTRAAT 37
2970 's GRAVENWEZEL
TEL +32 3 680 20 20

www.devos-interieur.be

THIERRY
DE VOS
THIERRY DE VOS
ARCHITECT

DE SCHAKELS MAKEN HET JUWEEL
Tarch, het bureau waarmee architect Thierry De Vos zowel in residentiële als
andere projecten naam maakt, bestaat intussen vijftien jaar. Het moeiteloos
schakelen op het vlak van schaal en disciplines heeft zijn gedegen reputatie
dan ook versterkt. Kwaliteitsvolle, hedendaagse architectuur is meer
dan een visie.

WWW.TARCH.BE

Multi-disciplinariteit vormt ongetwijfeld een van de troeven van Tarch, want
niet de grootte van een project is van tel, wel de visie en het gevoel dat de bezieler erin steken kan. “Ik hou wel van projecten met tal van randvoorwaarden”,
zegt Thierry De Vos, “want zo kan ik op verschillende niveaus een dialoog op
gang brengen. Hoe meer randvoorwaarden, hoe moeilijker een project wordt
en bijgevolg ook hoe boeiender de architectuur wordt.” Een mooi voorbeeld
daarvan is de recente herbouw van een voormalige vierkantshoeve in Kortrijk.
“Binnen een zone-vreemde omgeving een project realiseren dat het authentieke archetype een hedendaags en tijdloos karakter geeft, is niet eenvoudig
maar daarom des te uitdagender.”
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VERVOEGING
Interieur en exterieur in symbiose laten zijn, is meer dan zomaar
zoeken naar een naadloze overgang. Het vergt een nauwgezet in
balans brengen van elementen als licht, lucht, ruimte en muren.
“Om een ruimte zowel esthetisch als functioneel te laten kloppen,
moet je ook trachten een overvloed aan licht en een gevoel van
openheid in ogenschouw nemen. Een woning mag je nooit het
gevoel geven opgesloten te zitten tussen vier muren”, klinkt het.
En daarin is elk detail van belang. “Neem nu de voegverdeling
in de betonpanelen en de inplanting van het glas dat ik voor de
Ferrari-concessie in Sint-Martens-Latem heb uitgewerkt, net dat
zijn de details die van dit op het eerste gezicht eenvoudig ogende
gebouw een gedesigned uiterlijk geven.”
Laat evenwel duidelijk zijn dat Tarch geen designed-architecture
brengt in de onderkoelde stijl, maar hedendaagse en tijdloze
architectuur. “Ondanks haar openheid moet een woning ook meer
knusse, gezellige plekjes herbergen. Ook de keuze voor meer
klassieke materialen als parket of zelfs fluwelen gordijnen creëren
warmte en beslotenheid. Om het geheel rustig en subtiel te houden beperk ik me per project meestal tot drie materialen, en drie
kleuren. Zo geven we de bewoners carte blanche om ook echt in
hun woning te leven, en hun thuis kleur te geven”, stelt De Vos.

Als architect acht Thierry De Vos het belangrijk om een duidelijke visie te construeren en bovenal consequente keuzes te
maken. “Mensen moeten weten waarvoor ze bij jou terechtkunnen en dat laat je toe om kwalitatieve projecten - die binnen
je eigen visie passen – uit te bouwen. Het budget speelt niet
zo’n rol”, luidt het. Hoewel hij niet echt een groot voorbeeld
heeft binnen de architectuurwereld, houdt hij wel van het werk
van bureaus met een duidelijke signatuur genre Vincent Van
Duysen, Herzog & De Meuron, Peter Zumthor of Baumschlager Eberle. “Al heb ik bij elk van hen tegelijk ook wel mijn
bedenkingen, maar dat lijkt me logisch. Andere architecten
zullen ongetwijfeld ook kritiek hebben op sommige aspecten
van mijn projecten. Ik vind het boeiend om hun gedachtegang
te proberen volgen, en het gevoel dat achter de projecten
schuilgaat te proberen ontcijferen. Dat gevoel inspireert me,
net als de massa beelden die ik constant zie. Ik heb een enorm
fotografisch geheugen.”
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De gedegen reputatie van Tarch is geënt op zowel snelheid,
kwaliteit als klantenservice. “Na mijn afstuderen in 1999 startte ik mijn eigen bureau op, maar ik ging ook als stagiair aan de
slag bij Bontinck. Twaalf jaar lang heb ik beide gecombineerd,
tot ik in 2012 door de sterke groei van beide bedrijven een
keuze moest maken. De grote projecten bij Bontinck vormden
voor mij een ideale leerschool op vlak van dossierbeheer. Ik
leerde er hoe ik een gesprek met stedenbouw moest aanpakken, hoe met klanten om te gaan en hoe onderaannemers in
goede banen te leiden. Een les in efficiëntie. Recent heb ik
Boutersem een 700 vierkante meter grote woning met ondergrondse dokterspraktijk opgeleverd: een traject van nog geen
twaalf maanden.”
Coördineren is elementair want de kwaliteit van de architectuur hangt samen met de kwaliteit van elk van de uitvoerders.
Goede architectuur maak je niet alleen, maar maak je door
te communiceren met mensen. Geen wonder dat er strenge
criteria gehanteerd worden. “Ik omring me doelbewust met
mensen met dezelfde werkethiek: mensen die kwaliteit en service bieden tegen een correcte prijs. En die fier zijn op wat ze
doen. Mensen die, als het dan toch eens misloopt, hun fout ook
kunnen toegeven, en bereid zijn om ze recht te trekken.”

Ook Bosmans Haarden past binnen dat plaatje. “Dankzij zijn
uitgebreide vakkennis komt het team van Bosmans altijd met een
op maat aangepaste oplossing aanzetten, waaruit ook ik telkens
opnieuw iets bijleer. Bovendien zijn ze erg goed in het combineren
van standaard modellen met maatwerk, waardoor de klant een
bijzondere kwaliteit krijgt voor een scherpe prijs. Bosmans weet
een haard telkens opnieuw tot een designelement te boetseren.
Bovendien stimuleren we elkaar voortdurend om te blijven evolueren en tot een goed eindresultaat te komen. Net als de schakels
van een ketting. Want als die mooi in elkaar haken, krijg je een
prachtig juweel.”

PRO HEATING
SYSTEMS

ELEKTRO
DHAENENS

Specialisatie:
Conceptontwerp en integratie Smart Building,
Toegangscontrole en Bordenbouw.

Installatie, herstelling en onderhoud van cv
installaties en het afregelen en instellen van
regelapparatuur HVAC met vooral betrekking op de nieuwe technieken.

ELEKTRO DHAENENS
Lange Akkerstraat 44 - 9800 Deinze-Meigem
T 09 386 60 76

PRO HEATING SYSTEMS
Eegene 62 - 9200 Dendermonde
T 0479 39 74 74

new website | www.elektro-dhaenens.be

www.proheatingsystems.be

SHOWROOM
+ ATELIER
Architecturaal baken in staal en beton.
Zwart, grijs & wit. Zowel ingetogen als imposant…
De nieuwe uitvalsbasis van Bosmans Fire + Places.

Eegene 91-93
9200 Dendermonde
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SHOWROOM — NIGHT + PLACES by BOSMANSHAARDEN

FIRE + SLOWDOWN
Gesloten hoekhaard op gas
in een strakstalen maatwerkvolume.
Links en rechts verlengd
in fineereiken maatmeubels.

FIRE + GIN
Gesloten gashaard
in een maatwerkaccent
in zichtstaal.
Barvolume in zwart getacore,
zwevende montage.
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FIRE + WATER
Waterdamphaard in een maatwerk staalconcept.
Verticale aflijning,
3 zijden omkaderd met lasergesneden zichstaal van 10 mm.

FIRE + ENJOY
Maatwerk haard met openhoek rechts,
accent in zichtstaal
en een zwevend sokkelvolume
in geselecteerde Portugese kalksteen.
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FIRE + WOOD
Geen massaproductie maar maatwerk.
In onze eigen ateliers, door onze eigen mensen,
mensen die de métier hoog in het vaandel dragen
en gepassioneerd met hun vak bezig zijn.
Op maat, ùw maat.

ATELIER

FIRE + STEEL
Maatwerk in staal.
Handwerk. Stiel.
Passie. Uniek.
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FIRE + DESIGNSTUDIO

Het begint met de eerste lijn op een blad,
voortvloeiend uit een verkennend gesprek
Je nieuwe haard krijgt "à la minute" vorm bij ons in de showroom.
We maken er een punt van op de juiste golflengte te zitten
en dat vertaalt zich in snelle schetsen.
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+ FIRE
Houtgestookte liftdeurhaard
in een staalconcept op maat.
Haardwand in gestructureerd laminaat.

+ FIRE

Kultuz interieurarchitecten
Opengashaard op maat in een staalconcept.
Meubel met schuifdeur in rust in hetzelfde vlak.
Open zichtvoeg voor warmelucht recuperatie
architect Vera Borghgraef

+ PLACE
BREENDONK

+ PLACE
DRONGEN
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FIRE + LIFESTYLE
EXPLORE, VISIT AND READ.

book
Hans J. Wegner

Just One Good Chair
Hatje Cantz
2014

fair
KORTRIJK — BELGIE
17.10 > 26.10.2014

travel
HOTEL LE FITZ ROY
Val Thorens
FRANCE

expo
SCHILDERIJEN UIT SIENA

Ars narrandi in de Europese gotiek.
Paleis voor Schone Kunsten — Brussel
10.9 > 18.01.2015

expo
THE POWER OF OBJECTS

music
MAGNUS

WHERE NEON GOES TO DIE
09.2014

Design Bestsellers in Belgium
ING ART CENTER BRUSSEL
04.09 > 11.01.2015

49

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Arn Bosmans
Eegene 91-93
9200 Dendermonde

Bouwen is te belangrijk. Daarom is
onze aanpak creatief, grondig en volledig.
Paul Schauwvlieghe

CONCEPT + GRAPHIC DESIGN
CAFEINE.BE
Thomas De Bruyne
Johan September

FOTOGRAFIE
Thomas De Bruyne

INLEIDING
Arn Bosmans

INTERVIEW
Christophe De Schauvre

Elbeko realiseert bouwprojecten
als algemene aannemer en ontwikkelaar

PROJECTEN
team Bosmans haarden

We hebben alle expertise en creativiteit in huis om uw bouwproject
vanaf de aankoop van de grond in goede banen te leiden. Samen
met de bouwheer wordt een geschikte architect geselecteerd waarna
we als team het concept, de gevels, het interieur en de techniek
optimaliseren tot een harmonieus project.

DRUKKERIJ
GAZELLE, Deurne

Elbeko is een geïntegreerde onderneming met eigen studiedienst en
interieurarchitecten, ruwbouwploegen en projectleiding, om u in het
grootste comfort voor- tijdens- en na de bouwwerken te begeleiden.
Contacteer ons voor een vrijblijvend en ontspannen gesprek over uw
bouwwensen.

BOSMANS
F I R E

elbeko.be

VOOR MEER INFORMATIE
T 052 45 95 40 INFO@ELBEKO.BE
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CONCEPT MAGAZINE + FOTOGRAFIE: CAFEINE.BE

CONTACT
BOSMANSHAARDEN
EEGENE 91-93
9200 DENDERMONDE
T 052 42 75 35
WWW.BOSMANSHAARDEN.BE

