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realisaties "FIRE + PLACES" 06

De toekomst ligt aan onze voeten, de winter staat voor de deur.
Samen met mijn team timmer ik al ruim 22 jaar aan de weg die mijn overgrootouders inzette, we zouden de lat hoog leggen.
En dat die lat hoog ligt ondertussen duidelijk, bij Bosmanshaarden blaken we
van de ambitie, hebben we een duidelijke visie en gaan we prat op bijna
120 jaar expertise en know how.
4 generaties haardenbouwers, weinigen doen het ons na.
En dat we een visie hebben mag duidelijk zijn, we gaan niet achteruit voor een
complexere uitdaging. Elke geleding van Bosmanshaarden is doordrongen
van de ambitie om van elk project een pareltje te maken, visuele rust, een plek
om te genieten en tot rust te komen.
Alleen is de Architecturale implementatie van haardsystemen met de huidige,
snel veranderende, regelgeving geen evidentie.
Dat vraagt plichtsbesef en kunde. Het is onze biotoop.
Geniet van Fire+Places .06, laat je inspireren door onze wereld.
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fire + lifestyle

Een weerspiegeling van onze expertise en kunde,
het verlengde van onze ambitie.
Subtiel doorweven met kunst, goeie adressen, fijne mensen en zoveel meer.

— Arn Bosmans
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REID
SENEPART
ARCHITECTEN
VOORTSCHRIJDEND INZICHT

Cliff Reid en Rombout Senepart runnen samen het architectenbureau Reid
Senepart. Daarin delen ze passie, visie en ambitie. Hechten ze veel belang
aan de architecturale vraag die eerder verantwoord dan beantwoord moet
worden. De studiemakkers van weleer zijn architectuurmakers geworden.
REID-SENEPART
Cliff Reid
Rombout Senepart

WWW.REID-SENEPART.BE

Hoewel ze beide geboren en getogen zijn in Dendermonde kruisten hun paden
elkaar pas aan de Gentse architectuurhogeschool Sint-Lucas. “We volgden
hetzelfde atelier en werden bij de eerste opdracht in hetzelfde groepje ingedeeld. Plots merk je dat je uit dezelfde stad en context stamt, maar doordat ik
3 jaar ouder ben dan Rombout, waren er nooit eerder raakvlakken geweest.
Niet dat je kunt spreken van een generatiekloof, maar ik liep wel voor op hem”,
riposteert Cliff Reid. De band die ze op Sint-Lucas smeedden, is geënt op meer
dan alleen maar een gedeelde visie op architectuur. “Nachtenlang hebben
Cliff en ik zitten doorwerken op zijn zolder bij hem thuis. En eigenlijk is dat nog
steeds niet veranderd”, zegt Rombout op zijn beurt.

Sinds ze in 2010 besloten een
eigen architectenbureau op te
richten, hebben ze dat plan heel
behoedzaam uitgewerkt. “Diezelfde
zolder waar we als student werkten,
fungeerde als bureau”, klinkt het,
“tot we ons kunnen vestigen in ons
nieuw bureau op benedenverdieping
van Cliffs gerenoveerde huis.” Hun
architecturale horizonten verlegden
ze bij grote architectuurbureaus,
toch blijft het epicentrum van Reid
Senepart Dendermonde. “Cliff werkte zich destijds met zijn eindwerk in
de kijker bij Paul Robbrecht en werd
gevraagd om zijn stage te lopen bij
Robbrecht & Daem architecten.”
Het bureau Robbrecht & Daem
geldt onmiskenbaar als één van de

meest gerenommeerde in België
en als adelbrief kan dat tellen. Ook
Rombout Seneparts curriculum liegt
er niet om: intern bij bOb Van Reeth,
awg architecten en nadien ook bij
Glenn Sestig, de roerganger van de
kosmopolitische luxe.

CONSENTIEUS
Of het nu komt door hun academisch elan, de daaropvolgende
werkervaring of de conscentieuze aanpak met hun eigen bureau,
de twee vennoten hebben een maturiteit die ook afstraalt op hun
projecten. Hun aanpak is er niet die van vermetele durf, maar van
eenvoud, evenwicht en voortschrijdend inzicht. Architectuur is niet de
droge optelsom van doelmatigheid en nuttigheid, maar een streven
naar evenwicht, synthese en expressie. De na te streven perfectie zit
Reid Senepart niet in het zoeken naar wat er nog aan kan worden
toegevoegd, maar net in wat nog kan worden weggelaten. “We streven wel naar een warme, hedendaagse architectuur in een eenvoud
aan materialen: beton, natuursteen, de meer klassieke materialen...
gericht op een tactiliteit, los van stijlen of trends.”
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VAANDELDRAGER
Het is dan ook in hun positieve benadering van architectuur waarin warmte
en gezelligheid gematerialiseerd en
geësthetiseerd wordt dat ze de beste
verstandhouding hebben met Bosmans
Haarden. “We kennen Arn Bosmans
uiteraard al lang, als een vaandeldrager
van vakmanschap in Dendermonde. Het
is ook iemand die hedendaagse architectuur begrijpt, dat merk je aan alles.
Aan hun showroom, aan hun aanpak,
aan hun vele samenwerkingen met het
kruin van de Belgische architectuur”,
klinkt het tot slot. “De allereerste keer
dat we een haard van hen geïmplementeerd hebben, was in de living bij mijn
ouders thuis”, herinnert Cliff zich.

“Zoals elk jong bureau start je met dat
soort opdrachten in je rechtstreekse
omgeving. Zo ging dat bij mij, en zo ging
dat bij Rombout. Tot de omvang van de
projecten groter werden en je beseft dat
je met twee veel sterkere architectuur
bereikt; zelfs nu we al vijf jaar verder zijn
met Reid Senepart overheerst dat gevoel. We deinen uit in beide richtingen,
door een vergrote schaal - bijvoorbeeld
10 appartementen - als op het niveau
van meubels. Het gaat hard, maar wel
stap voor stap.”
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Reid Senepart schrijft zich in een
architecturale traditie bepaald door
een meticuleus spel van ruimte, licht,
functie en tactiliteit. “Interieur is net

visie. “We hebben de lat hoog gelegd
voor onszelf en hebben al eens een
grote opdracht laten liggen omdat
het een expliciete stijlarchitectuur

de reden waarom we architecten zijn
geworden”, klinkt het unisono. “We
benaderen architectuur van binnenuit, uitgedaagd door mogelijke beperkingen gaan we op zoek naar optimale circulatie, optimale doorzichten,
maximalisatie van lichtinval en subtiel
integratie van verlichting, tot we een
concept hebben dat bouwbaar is tot
in het kleinste, uitgekiende detail.”

betrof waar we weinig affiniteit
mee hebben. Als jong bureau is dat
gedurfd, maar op termijn loont zich
dat. Men hoeft ons niet te benijden
om wat we al gerealiseerd hebben,
want dat is het resultaat van enkel
datgene te doen waar je ten volle
achterstaat.” Economisch is dat niet
het meest slimme, zeggen ze ook
zelf, maar Reid Senepart verkiest een
ander soort rentabiliteit die meer
voldoening oplevert.

De schaal waarop Reid Senepart
te werk gaat is hun ingegeven door
diezelfde behoedzame visie waarop
ze het kantoor uitbouwen. Niet dat ze
klein boven groot preferen, maar de
stelregel waaraan ze alles aftoetsen
is wel geënt op hun architecturale

DANNY MARIVOET
BESTRATING

Aanleg van parkings & opritten
Kleine bouwerken en verbouwingen

DANNY MARIVOET
Zeven dagwand 16 — 9200 Dendermonde
T 0486 25 62 39
marivoet.danny@telenet.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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+ FIRE
Architect
Pascal François

+ PLACE
GRIMBERGEN

Open hoek rechts,
zuivere doorkijk.
Detail in Brons

De illusie wordt gewerkt
dat er op de vloer wordt gestookt
door het zwarte maatstaal.

+ FIRE
Arjaan De Feyter

+ PLACE
ANTWERPEN
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FIRE + PENTHOUSE
Gesloten gashaard in een strak maatstaalconcept.
Lage inbouw, stoken op de vloer.

+ FIRE
Kove Interieurarchitecten

+ PLACE
SINT - NIKLAAS

Maatstaal, standaard gashaard in een staalconcept op maat
de inbouw op vloerniveau versterkt het kampvuurgevoel.
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Staalconcept in massief 10 mm lasergesneden
staal 3-zijden omkaderd en scherp gelast.
Zuivere lijnen.

FIRE +
PLACES
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+ FIRE
Interieurlabo 05

+ PLACE
AALST

FIRE + BARN
Barnwood.
Houtgestookte doorkijkhaard
met liftdeur, staalconcept op maat,
haarwand enmaatmeubilair
in recuperatie barnwood.
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Doorkijkhaard als scheiding
tussen leeshoek en leefruimte.

+ FIRE
Filip Tack design office

+ PLACE
WAASLAND
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FIRE + CEPPO
Frontale gashaard op een geërodeerde
ceppo di Gre natuursteensokkel.

IMORE
INTERIEUR
VOLUMETRISCHE VISIE

IMORE | INTERIEURARCHITECTUUR
Jelle Van Laer
Ben Depuydt

WWW.IMORE.BE

‘your way of living’, luidt het grondbeginsel van interieurarchitecten Jelle Van
Laer en Ben Depuydt. Samen runnen ze het bureau imore interieurarchitecten
in Oostmalle, een strategische plek én bovenal een staalkaartje van hun visie
op onderscheidende interieurarchitectuur.
Hagelwitte wandkasten die hoog boven de vloer zweven, een langgerekt bureaumeubel annex vergadertafel of een kamerhoge pivotdeur; de minimalistische
finesse reikt echter verder dan dat. imore interieurarchitecten kiest duidelijk voor
uitgepuurde, hedendaagse vormgeving maar voegt er wel graag een dimensie
toe aan het volumetrische denken. In hun kantoor in Oostmalle weerspiegelt de
architecturale visie bijvoorbeeld in een met koper gepolierde scheidingswand,
of in het oranje gekleurde binnenwerk van de wandkasten. Details. Maar details
maken het ontwerp. Het is een klassieke designwijsheid waar niemand geringschatten over zal doen.
“Ben en ik hadden al vaker samengewerkt rond projecten en de gedeelde visie
sterkte ons in de overtuiging om samen een kantoor te beginnen”, zegt Jelle Van
Laer. Ben Depuydt is acht jaar ouder dan zijn 26-jarige vennoot en kan adelbrieven voorleggen van onder meer Crepain Binst Architecture, Coninx RDBM Architects én Filip Deslee. Het is bij die laatste dat zijn pad kruiste met dat van Jelle
Van Laer. “We vonden in elkaar een klankbord en op de duur merk je dat je samen
meer bereikt dan alleen. Dan begin je na te denken natuurlijk.” Over het vak, het
parcours én de toekomst. In 2014 werd imore inteieurarchitecten genotuleerd en
de missie verkort tot het creëren van ‘totale interieur- en architectuurontwerpen’.
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"YOUR WAY
OF LIVING"

MATERIALISATIE
“Hoewel we elk afzonderlijk wel een aardige portfolio hebben, zijn we een jong bureau. Een interieurbureau waarmee
we op een verantwoordelijke manier interieurarchitectuur
willen overbrengen op een breed publiek. Laagdrempelig
zelfs.” Waarmee ze niet kwalitatief diminueren, maar eerder
hedendaagse vormgeving willen democratiseren. “Uiteraard
droomt iedereen graag weg bij de strakke woonpareltjes,
maar niets is onmogelijk, mits je visie, budget en tijd in overeenstemming brengt”, klinkt het.
“In ons vak is het een voortdurend aftasten van wat kan én
wat mogelijk is. Er kan altijd heel veel, maar een goeie materialisatie vergt budget. Je kunt wel de toon zetten door andere materialen te gaan gebruiken, maar een fineer is geen eik.
Simpel gesteld. Klantentevredenheid hangt samen met een
realistische beeldvorming, je mag dromen najagen mits je
realistisch bent.” Tussen droom en werkelijkheid - zo luidt een
andere wijsheid - staan wetten in de weg en praktische bezwaren, vandaar dat Ben Depuydt en Jelle Van Laer in hun
modus operandus zozeer de klemtoon leggen op duidelijke
communicatie en begeleiding doorheen het traject.
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DUODENKEN
De zelfbewuste en ambitieuze interieurarchitecten streven er
in elk geval naar een volkomen consequente relatie tussen
exterieur en interieur te verkrijgen en ook al ligt hun beroepsmatige focus op het interieur, het is een onweerlegbare logica
dat interieur en exterieur met elkaar in overeenstemming
moeten zijn. imore | interieurarchitectuur werkt daarom graag
samen met architecten en heeft zelfs ideeën over tuin- en
landschap. “Het merendeel van de projecten vertrekken vanuit
een verbouwingspremisse, maar we krijgen heel wat klanten
over de vloer die nog voor de start van een bouwproject
langskomen. Door in een vroeg stadion betrokken te worden,
leidt dat tot sterke en coherente realisaties.” De kracht van
een geslaagd project schuilt ontegensprekelijk in de visie die
eraan vooraf gaat.
“Ieder project is uniek en wordt ook op die manier behandeld.
De kracht van het ontwerp wordt bepaald door de interactie
met de bouwheer maar wint aan kracht tijdens het proces”,
zegt Ben Depuydt. Hierin schuilt de meerwaarde van
Depuydt-Van Laer als duo. “De mate waarin onze ideeën ontstaan is te danken aan onze complementaire visie.
Jelle denkt op een andere manier dan mij en de wisselwerking
leidt tot concepten die verder reiken dan wat we elk afzonderlijk zouden bekomen.” Het verklaart de ‘more’ in ‘imore’.
De kracht van imore | interieurarchitectuur schuilt daarenboven in de persoonlijkheid, niet enkel in de aanpak naar klanten
toe. Terwijl Jelle Van Laer de vlotte communicator is, legt de
meer introverte Ben Depuydt creatieve rêverie in de schaal, al
kunnen ze ook elkaars rol moeiteloos overnemen. “De dromer
in mij verkent graag onbetreden paden en dat leidt tot nieuwe
denkpistes waar Jelle dan weer graag op verder denkt.” Ze
schuwen de platgetreden paden, maar gaan niet zomaar in
het wilde weg zoeken, laat staan dat ze aan een dood spoor
vasthouden. “In dit vak behoeden we ons vooral om te vervallen in het gekende, dat wat we al eens gedaan hebben”, stelt
Jelle onomwonden. “Een nieuw project mag geen doordrukje
zijn van een eerder ontwerp en ook al vergt dat veel energie
om voortdurend te zoeken naar nieuwe denkpistes, het is wel
een bewuste visie die we met imore volgen.”
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PAPPENHEIMERS
Van volumetrische totaalconcepten tot de kleinste materiaal- of
uitvoeringsdetails, in visie en materialisatie drijven ze alles ten top. Bij
imore interieurarchitecten is het werk- en communicatieproces van begin tot het einde belangrijk om net de verwachtingen van meet af aan
in overeenstemming te brengen met het op te leveren resultaat. “Ook
hierin willen we de drempel verlagen. We tekenen heel graag een visie
uit voor klanten en uiteraard kennen we onze pappenheimers voor
de beste uitvoering, maar we laten wel de keuze in aanpak. We zullen
nooit nalaten om erop te wijzen waar de verschillen zitten en hoe je
dat budgettair en kwalitatief in perspectief moet brengen. Dat heel
wat mensen achteraf schoorvoetend bekennen dat we gelijk hebben,
is doodjammer. Maar achteraf... achteraf blijken de door renderings
gevoede dromen soms grote nachtmerries.” Je kan niet iedereen daarvoor behoeden, maar het typeert imore interieurarchitecten wel dat ze
dat met nooit aflatend enthousiasme blijven opbrengen.
Jelle Van Laer en Ben Depuydt prediken graag het ambacht, in uitvoering en materialisatie. De samenwerking met Bosmans Haarden is
alvast exemplarisch voor een gedeeld elan. “Het zijn ambachtslui van
het hoogste niveau, nooit te beroerd om te helpen in raad en daad,
en daarom geven we onze klanten altijd heel duidelijk mee waar hun
meerwaarde zit: vakmanschap zonder weerga.” De interieurarchitecten prijzen vooral de hoge mate van expertise in het maatwerk. “Haarden vergen een hoge mate van techniciteit, maar tegelijk denken ze
bij Bosmans verder dan dat. Met die mannen sta je gewoonweg nooit
voor hete vuren”, klinkt het spits. Het surplus zit in kennis, daadkracht
en interactie, of hoe je van wanten weet.
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INTERIEURWERK

— We approach
light like an
art director —
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Kluzz is specialiseerd in plaatsen en
isoleren van voorzetwanden en plafonds
en interieurwerk

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

KLUZZ
St. Gillislaan 5 — 9200 Dendermonde
T 0477 752967
www.kluzz.be

villabouw

COSMO
AFBRAAKWERKEN

Architecturale vrijheid ...
Heeft u zelf een bouwgrond? Dan kan u bij ons terecht voor een kwalitatieve
nieuwbouwwoning of een exclusieve villa op maat. Vanaf een winddichte ruwbouw tot en met
totaalconcepten in algemene aanneming waarbij onze interieurarchitecten zich volledig inleven
om uw thuis te creëren.

COSMO
Fabriekstraat 47 - 9200 Baasrode
T 052 / 22 44 30
www.cosmo-afbraakwerken.be

www.elbeko.be

FIRE +
PLACES
+ FIRE
architecten: JUMA Architecten

+ PLACE
NEVELE

FIRE + GRID
Gesloten gashaard, lage inbouw.
Maatmeubel in eiken fineer.
Maatstalen zichtkader in 10 mm
lasergesneden staal.
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De zichtlijn van het maatstaal loopt door in het meubilair,
uitgewerkte greep voor de kasten.

+ FIRE
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ontwerp Bosmans Haarden
architecten Peeren

+ PLACE
DE PINTE

FIRE + VINTAGE
Houtgestookte hoogrendementshaard met
liftdeur in keramisch glas.
Conceptstaal met open nis links.
Lage inbouw versterkt het kampvuurgevoel.

+ FIRE
ontwerp Bosmans Haarden
architect Jao Smet

FIRE + OAK
Houtgestookte liftdeurhaard
in een horizontaal staalconcept.
Uitgelijnd maatmeubel
in geborsteld fineer eiken.

+ PLACE
DENDERMONDE
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FIRE + LIFESTYLE

food

Moor & Moor

Grocery Store / Coffee shop
Jakobijnenstraat 7
9000 Gent

EXPLORE, VISIT AND READ.

design
per use

Double Bowl / Table Ware
Lucie Koldova

book

Ellsworth Kelly
Phaidon
2015
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shop + design
SD Concepts interiors
Kortrijksesteenweg 37
9830 Sint-Martens-Latem

expo
music

St Germain
St Germain
10.2015

expo

Design Derby BE/NL 1815 - 2015
Design museum Gent
23.10 > 13.03.2016

Chris Wilkinson — Thinking through drawing

Royal Academy of Arts — London
03.09 > 14.02.2016

een natuurlijke kijk
op schoonheid

exclusive natural stone

master
in stone.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Arn Bosmans
Eegene 91-93
9200 Dendermonde

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

caprina nuvolata – verzoet

ADVERTEREN
toma@cafeine.be

INTERVIEW
Christophe De Schauvre
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PROJECTEN
team Bosmans Haarden

BOSMANS
hullebusch
Brugsebaan 4a - 8850 Ardooie - Belgium
+32 (0)51 46 78 67 - www.hullebusch.com
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