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Er zijn al bibliotheken over vol geschreven en toch word
ik maar heel af en toe geraakt door een woningontwerp, ik vraag me
dikwijls af hoe mensen leven, hoe ze hun huis beleven en wat wij, als we
de kans zouden krijgen, daaraan kunnen veranderen.
Is het dan echt zo belangrijk een juist detail neer te zetten? Is het echt zo
belangrijk een juiste verhouding te zoeken? Bij bosmanshaarden vinden we
van wel, een bevriend interieurarchitect noemde het eens "visuele pollutie”
wat hij allemaal zag en wat er niet klopte in een architectuur verhaal, je kan
niet zomaar een haard neerploffen in een ruimte zonder erover na te denken,
zonder te polsen wat de klant ervan verwacht en zonder goed te weten wat
de visuele impact zal zijn.
Bij Bosmans Haarden denken we na over alle aspecten van de ultieme haardbeleving, zetten we hem in de vloer zoals een kampvuur of net op hoogte in
de eetkamer? Of een buitenhaard in het poolhouse, het kan allemaal en het
vraagt allemaal een ander "point of view".
We hebben de métier in huis, be inspired.
Geniet van ons nieuwste magazine, het resultaat van doorgedreven teamwork, elke dag opnieuw.

realisaties "FIRE + PLACES" 05
Het maakt me terecht trots!
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fire + lifestyle

— Arn Bosmans
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CAAN
ARCHITECTEN
BOUWERS MET EEN VISIE

CAAN
Roel Cocquyt
Koen Heijse

Het ontbreekt aan predikaten om het Gentse bureau Caan architecten
te vervatten. Uiteraard staan vennoten Koen Heijse en Roel Cocquyt een
bepaalde visie voor, maar ze praten veel liever over projecten dan over ‘het
bureau’. “We zijn bouwers”, beklemtonen ze. “We wenden onze overredingskracht liever aan om bouwheren of de dienst Stedenbouw mee te krijgen, dan
om onszelf op de borst te kloppen. We willen projecten realiseren.”
Geen praatjes over Caan architecten, wel de pars-pro-toto.
Een gesprek met Koen Heijse en Roel Cocquyt wordt gevoerd op basis van
projectfoto’s. Gerealiseerde projecten. Concrete voorbeelden. “Tussen het
ontwerpen, visualiseren én de uiteindelijke oplevering zit nog een lang proces.

WWW.CAAN.BE
Dat proces is voor ons minstens zo belangrijk als de conceptuele benadering
van een project.” Daadkracht is sowieso een nobel streven. Het doet denken
aan Vers une Architecture van Le Corbusier, een reeks artikelen uit 1923 die
Le Corbusier aanleverde voor l’Esprit Nouveau dat hij samen uitgaf met
schilder Amédée Ozenfant. Daarin staat het onomwonden: “De tijd is aangebroken om te bouwen, niet om praatjes te maken.” Lijkt ook hier de leuze.
“We zijn bouwers”, klinkt het meermaals.

SURPLUS
Bij Caan architecten huldigt het 12-koppig team het principe eerder dan visie van
Le Corbusier. “Uiteraard is hij een voorbeeld, net zoals Stéphane Beel of Paul
Robbrecht overigens, maar we proberen vooral projecten uit te werken waarin we
kunnen kneden”, luidt het vanuit het opgemerkte kantoor aan de Gentse Krijgslaan.
Met het kneden doelen ze vooral op volumes, maar ook op de functionering en de
geest van de bouwheren. “We hebben best veel vaste klanten, eigenlijk. Particuliere
bouwheren, maar net zo goed projectontwikkelaars. We gaan nooit een uitdaging
uit de weg, maar fundamenteel voor ons is het gevoel dat we hebben bij een bouwheer en zijn project. Er moet een uitdaging in zitten, zo zullen we niet snel ingaan op
een carte blanche.”

De persoonlijke complementariteit tussen Koen Heijse en Roel
Cocquyt schemert opvallend door in de aard van de projecten.
Of het nu gaat om een kantoor, een appartementsgebouw of een
woning, de schaal of de aard van het project vormt nooit een euvel,
noch de contextuele beperkingen. “We hebben misschien een
uitgesproken stijl, maar dat is niet eens bewust nagestreefd”, klinkt
het evenwel. “De kracht van ons team zit in de wisselwerking waarbij
we ideeën op elkaar afstemmen. Dat leidt altijd wel tot een voorstel
waarin een surplus schuilt.”
Conceptueel laten ze zich dan ook leiden door gevoel. Een gevoel
ingegeven door antwoorden. Antwoorden op vragen als: wat wil de
opdrachtgever, hoe ziet hij of zij het, hoe moet het aanvoelen en hoe
verhoudt het zich tot de omgeving? Dit lijkt de logica zelve, maar
het is geen toeval dat ze bij Caan architecten er over waken dat elk
ontwerp technisch haalbaar is en bovenal uitvoerbaar. “Het is niet
moeilijk om in renders mooie plaatjes voor te spiegelen, maar de perfectie bij de oplevering vergt meer inspanningen. Daarin proberen we
het verschil te maken”, benadrukt Roel Cocquyt. “Als architect lever je
een dienst, maar die dienst zit vervat in elk aspect van het bouwen, in
elk contact met de opdrachtgever én de aannemers.”
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Het minimalisme als modekreet in architectuur zal je niet horen weerklinken
tussen de muren van Caan architecten. “Voetjes op de grond”, klinkt het
unisono bij de Caan-vennoten. Toch lijkt dit in contrast te staan met de uitgesproken doch verstillende vormentaal in hun portfolio. Hoewel. Ook hierin
zien ze een verwantschap met aannemers zoals Bosmans Haarden.“Visie en
daadkracht combineren is van primordiaal belang voor samenwerking.
Ook vertrouwen. Daarom werken we graag met aannemers die van aanpakken
weten en zich laten kennen op momenten als er zich problemen aandienen
door ze aan te pakken en op te lossen. Bij Bosmans Haarden zien ze het net zo:
service vanaf het eerste onthaal tot en met de oplevering.”
Roel Cocquyt en Koen Heijse poken graag het vuur aan in hun betoog voor de
essentie van goede en mooie architectuur. Dat biedt hen zuurstof.
Daarvoor laait het enthousiasme.
De basis van de architectuur en het fundament van Caan architecten is er op
gericht na te denken over primaire volumes en daarop verder te bouwen.
Stelde Le Corbusier niet in datzelfde ‘Vers une Architecture’ dat architecten
zich al te vaak verliezen in de steriele ‘plooien’ van hun plattegronden,
de rankenversieringen, de pilasters of de loden nokbedekkingen, terwijl ze zich
het denken in primaire volumes eigen moeten maken?
Caan architecten geeft hem lik op stuk. Bouwers zijn het. Bouwers.

STIJLPARADOX
Vernuftig bouwen vergt een visie op het omgaan met primaire
volumes. Bij Caan architecten gaan ze niet voor de signatuur, niet
voor de vondstjes of gekkigheden. Nu ja, de schakelaars of ronde
deurkrukken op 83 centimeter hoogte misschien maar dat heeft
met verhoudingen te maken. “Als architect moet je er vooral over
waken dat je niet gaat etaleren wat je allemaal kunt of durft.
Integendeel. Het is zuinig omspringen met ruimte, volumes,
techniek en esthetiek.”
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+ FIRE
CAAN architecten

+ PLACE
AALTER

Houtgestookte haard op maat, ingewerkt in
het vloerpakket.
Conceptstaal maatkader en vloerplaat
Natuursteenmaatwerk in ceppo di gré,
maatmeubilair in minerale cementvezelplaat
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Fits perfectly
with your
ambitious plans!
W ij b rengen m en sen en h u izen s a m en.
Dat d oen we o p een wa r m e m a nier.
M et pa s s ie. M et vu u r.
Ko pen, ver ko pen, h u ren o f ver h u ren?
Ver t rou w o p G oem a n Va s tgoed.

opendeurweekend 6-7-8/3
zondag 8/3 open 14u-18u

Boterhoek 23
Wichelen

Fits life!

Oude Vest 118
Dendermonde

Shop nu ook online op www.moernaut.be
sint-gillislaan 92-98 9200 dendermonde
t +32 (0)52 21 25 89

www.goeman-vastgoed.be

Tel. 052 52 80 30
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Zwarte basis in conceptstaal.
3 zijden gesloten gashaard, maatmeubel in eiken fineer.

+ FIRE
Ontwerp Bosmanshaarden

+ PLACE
GRIMBERGEN

19

3 zijden gesloten haard.
Zonder onderkader, staalconcept loopt door tot het glas,
zuivere belijning, zuiver detail.
Conceptstaal loopt door
als zitbank aan het raam,
maximale bergruimte in de haardwand.

Asgrijs eiken fineer, zwart maatstaal
doordachte detaillering, visuele rust.

21

23
FIRE +
PLACES
+ FIRE
Reid | Senepart | architecten

+ PLACE
BUGGENHOUT
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Horizontale haardlijn,
gashaard op maat
zwart gelakt maatmeubilair
in de 4-zijdige cadrage.

Zeer zuiver uitgewerkt detail.
4 zijden conceptstaal loopt onder
de golden brown sokkel.

SELECTED PARTNER

LIGHT
FALLS
FIRE + ABS Bouwteam
Sinds jaar en dag verrast ABS Bouwteam
met vooruitstrevende woonprojecten. Van
nieuwbouw tot renovatie, over villa’s, lofts
en appartementen, in elk project etaleert
deze ambitieuze ontwikkelaar zijn uitgesproken liefde voor architectuur en passie voor
maatwerk.
Light Falls is het resultaat van die jarenlange ervaring. Het nieuwe woonproject in
Melle belooft sublieme architectuur te
combineren met verstandige materiaalkeuzes en duurzame woonoplossingen,
voor een haalbare prijs.
Want het Gentse bouwbedrijf mikt op
toegankelijke luxe, voor iedereen.
Dat doen ze met doordachte keuzes op vlak
van duurzaamheid, materialen en planning,
zonder in te boeten op esthetiek.
Omdat ze er bij ABS rotsvast van overtuigd
zijn dat goede architectuur gelukkig maakt.

www.lightfalls.be

BOSMANS HAARDEN + ABS Bouwteam
Al geruime tijd is Bosmans Haarden
de vaste partner voor ABS villabouw.
Een partnership geënt op eenzelfde
visie, het aanreiken van oplossingen
waar de bouwheer ze misschien nooit zag.
Binnen een zuivere en uitgepuurde
liefde voor architectuur en woonbeleving.
De spontane glimlach op je gezicht bij
het beleven van de zuivere en sterke
architectuur, de doorgedreven beleving
van dit project tot binnenin je wooneenheid.

www.bosmanshaarden.be
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INTERIEUR
LABO 05
WIM VAN OUDENHOVE
INTERIEURARCHITECT
DE WARMHARTIGE MAAT
Interieurarchitect Wim Van Oudenhove is een man van de klare lijn.
Reeds tien jaar zet hij de bakens uit onder de noemer Interieurlabo 05 en het
portfolio vertoont dan ook een duidelijke visie. “Ik creëer ruimtes”, stelt Wim
Van Oudenhove, “specifieke interieurs. Mensen vragen me voor een duidelijk
afgebakend domein: een woonkamer al dan niet met keuken of een badkamer.”
Ruimte voor verfijningen en belijning, met warmhartig resultaat.
WWW.INTERIEURLABO.BE

Het thuiskantoor van interieurarchitect Wim Van Oudenhove in Geraardsbergen
verraadt een gestage groei. Het voorbije decennium heeft hij al een breed scala
aan projecten afgerond en de ambitie is er niet minder op geworden. “Binnenkort
verhuis ik het bureau naar de benedenverdieping en dat zal letterlijk en figuurlijk
meer ademenruimte bieden”, klinkt het. Voor een éénmansbedrijf – af en toe versterkt naargelang de nood – heeft Interieurlabo 05 een brede kijk op zowel het
ontwerpen, uitvoeren als coördineren van interieur- en meubelprojecten.
“Ik kan vrij snel schakelen en dat wordt ook geapprecieerd: wie een vraag stelt,
krijgt snel een antwoord.
Of dat nu gaat om een voorontwerp of een probleem tijdens de werken.”
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"RUIMTEN EN
WONINGEN
MOETEN ONS
DIENEN"

WARM MINIMALISME
Het is een gedegen reputatie van daadkrachtig, warm minimalisme die
hem vooraf gaat en dat brengt de ene klant na de andere richting Wim
Van Oudenhove. “Het is moeilijk om te spreken over een eigen stijl,
omdat je een project telkens anders benadert, maar ik zou het vooral
samenvatten als warm minimalisme. Ik hou niet zo van de steriele white
cubes met polybeton- of gietvloeren, dus neem ik mijn klanten graag mee
in de richting van rijkere materialen, contrasten en texturen.”
Zijn verwijzing naar de Scandinavische stijl houdt steek, al haalt hij er
meteen de angel uit dat het een wijdverspreide trend is.
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Met Interierulabo 05 hangt hij duidelijk een pragmatische
lijn aan, inherent aan de functie van interieurarchitectuur.
“Elke opdracht heeft betrekking op een ruimte die hervormd
moeten worden. Het is dit gegeven of de context waarop je
verder moet werken, we vertrekken zelden van een ongeschreven blad. Bovendien merk ik dat mijn klantenprofiel
gemiddeld rond de 40 jaar draait en dat impliceert dat deze
mensen vaak al heel duidelijk een woonprofiel of -programma
voor ogen hebben, of dat hun budget duidelijk is afgelijnd
waardoor de context al scherp is afgebakend. Dat werkt ook
perfect. Ik spiegel hen geen onhaalbare dromen voor en dat
wordt geapprecieerd.”
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Aan de hand van zijn projecten legt Wim Van Oudenhove
graag de vinger op zijn modus operandus, alsof hij de lens
scherp stelt op het sterke contrast tussen wit en zwart.
“Binnen dit spectrum zal ik er altijd voor zorgen dat ik ergens
een warm materiaal kan integreren. Een marmer, een mooie
fineer of een rijk massief hout. Ook in het meubilair kan ik die
accenten leggen en niet zelden stuur ik de klanten in de juiste
richting om de evenwichten bijvoorbeeld met los meubilair niet
te gaan verstoren. Met succes, want bijna elk gevisualiseerd
projectvoorstel wordt uiteindelijk zo gerealiseerd”
klinkt het trots.

DE JUISTE MAAT
Dat hij de less is more-school aanhangt, hoeft niet te
verbazen. Tussen de lijnen van zijn artistiek-creatief betoog
lezen we bovenal iets af van een maatvisie zoals bij de Nederlander Mart Stam. Mart Stam was immers pleitbezorger van
de juiste maat of beter de minimale maat in die zin dat het ons
leven moet vergemakkelijken: ruimten en woningen moeten
ons dienen. Ze moeten ons helpen om te kunnen leven, ons
ondersteunen, ons prestatievermogen verhogen, zo schreef
hij. “Ik beoefen de architectuur van binnen naar buiten, het
gaat om die beleving. Op maat van mensen en hun leven.”
Dat is een andere benadering die hem niet belet om enkele
stilistische verfijningen na te streven zoals bijvoorbeeld het
doortrekken van voegen. Wim Van Oudenhove heeft immers
heel wat projecten waarin net de belijningen van een wandkast een verschil maken. Niet zelden worden ze doorgetrokken
tot in de afwerkingsplinten.

In dat streven naar de juiste lijnen en dat vervolgens ten top drijven,
schuilt een detaillistische natuur. “Na mijn studies interieur
architectuur aan Sint-Lucas heb ik jarenlang projecten uitgetekend
voor een meubelschrijnwerkerij. Deze ervaring in detailtekenen schemert tot op vandaag door in mijn projectaanpak. Bovendien hoef je me
niet te vertellen wat haalbaar is in de praktijk en wat niet. Dát herken
ik ook in de aanpak van Bosmans Haarden. Ook zij denken verder door
op details die het eindresultaat ten goede komen. De projecten die
ik nu samen met Bosmans Haarden heb gedaan, hebben mijn gevoel
versterkt dat dit de best denkbare partner is. Het niveau is fenomenaal
en dat vertaalt zich in de precisie. Zowel technisch, esthetisch als naar
regelgeving zijn zij de referentie.”

EL RICO LIGHTING
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PRO HEATING
SYSTEMS

— We approach
light like an
art director —

+2
Uw partner in zowel huishoudelijke als industriële
verwarmingstechnieken.
Door onze jarenlange ervaring in de
verwarmingsector staan wij garant voor een
optimale service en ontwerp van uw installatie.

OPENINGSUREN SHOWROOM
MAANDAG TOT VRIJDAG
09.00 – 12.00
14.00 – 18.00

+3

ZATERDAG
09.00 – 13.00

++/-SCHOONAARDEBAAN 92 — 9200 SCHOONAARDE
WWW.ELRICO.BE — INFO@ELRICO.BE

OF OP AFSPRAAK
T 052 43 08 85

Met totaal service bedoelen we dan ook TOTAAL:
dit start bij het ontwerp, de montage, regeltechniek
alsook onderhoud en herstelling.

PRO HEATING SYSTEMS
Eegene 62 - 9200 Dendermonde
T 0479 39 74 74
www.proheatingsystems.be

SHOWROOM
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 BOSMANS HAARDEN

FIRE + GRID
Open gashaard op maat.
Ingewerkt in het vloerpakket.
Kampvuur!
Maatmeubel in lakwerk en notenfineer.

FIRE + GIN
Gesloten gashaard
in massief ogend Ceppo Grigio volume.
Lage inbouw.
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FIRE +
PLACES
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+ FIRE

+ PLACE
WETTEREN

FIRE + MOOD
Gesloten gashaard,
strak in de vloeropbouw
maatstaalconcept met vloerplaat.
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Maximale hoogte in de open vide
rust door het laag ingewerkt zwart staalvolume
maximaal vuurbeeld.

+ FIRE
ontwerp Bosmans Haarden
architecten Hofmans bvba

FIRE + LEGO
Houtgestookte liftdeurhaard
ingewerkt in het vloerpakket.
Staalconcept en houtvoorraad op maat.
Haardwand in rough lintzaag eikenfineer.
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+ PLACE
WIEZE
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+ FIRE
Gesloten gashaard, laag staalconcept
met 5 meter hoge zichtbuis.
Maatstaal en wit laminaat

+ PLACE
BRUSSEL

Uitgewerkte bibliotheek
met patchwork verdeling.
Ongelijke diktes
in verticale en horizontale regels.

FIRE + LIFESTYLE
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EXPLORE, VISIT AND READ.
Persdossier
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Culturele hoofdstad van Europa
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14.04 > 19.04.2015

expo

Julia Margaret Cameron
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MSK — Gent
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Marc CHAGALL

Koninklijke musea voor schone kunsten van Belgie — Brussel
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design
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