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Slow,

Slowfood kwam er als antwoord op fastfood en maar goed ook.

Misschien is het tijd om het leven wat trager te beleven, eens stil te 

staan bij gewone zaken, tijd nemen om te landen na de helse drukte van 

ons Westerse bestaan.

 

Slowliving zal dat heten vermoed ik, neervlijen in de fauteuil na een 

bewogen dag. Pook het vuur even aan, geniet van je interieur, geniet 

van je zorgvuldig geplaatste en gekozen objecten.

Alleen op deze momenten kunnen we wegdromen en geïnspireerd 

raken door alledaagse dingen enkel en alleen omdat we ze dan zien 

vanuit een ander perspectief.

Daar doen we het bij Bosmanshaarden voor, rustige architectuur,  

zuivere lijnen. Een rustbaken in ons hectische bestaan en de rush van 

het leven. We denken na over hoe en waarom we een haard neerzetten,  

we doen dat bewust. Op zoek naar een diepere dimensie en betekenis.

Droom maar even weg in ons nieuwste magazine .07, 

een bron van kunde en inspiratie.

— Arn Bosmans 
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09FIRE + SLOW LIVING

Strak gepleisterde haardwand met gashaard

in een op maat gemaakte staallijn.

Gesloten gashaard met één-

delig geplooid keramisch glas, 

hoek links.
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Staalconcept op maat.

10 mm massief lasergesneden staal. 

5 zijden zichtstaal, zuivere belijning. 

Cosmopolitan Luxe.



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

SHOWROOM — FIRE + LIGHT by BOSMANSHAARDEN

13
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Gesloten gashaard in een op maat gemaakt staalconcept. 

Vakverdeling in 5 mm lasergesneden maatstaal.

Barmeubel in fineer eiken, afsluitbaar met een opgedikte schuifdeur in 

gewassen zaagplaat.

Gesloten gashaard ingebouwd in het vloerpakket, 

staalconcept op maat in lasergeneden en natuurlijk gepatineerd cortensstaal.

Geselecteerd fineer eiken kast en een open, repititief belijnde, 

objectenkast met stalen leggers.
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Houtgestookte liftdeurhaard in een staalconcept op maat,

uitgelijnd maatwerkmeubel in wit meubellakwerk.

Openhoek rechts met verlengde haardnis, maximaal vuurzicht.

Gesloten gashaard met staalconcept op maat, 

glas in gelijk vlak met het maatstaal.

TV-kast in mat zwart laminaat, afsluitbaar door een schuifdeur, maximale bergruimte.

+ FIRE
+ FIREarchitect Francesca Hautekeete

Designteam Bosmanshaarden

+ PLACE

+ PLACE
LAARNE

AALST



PRO HEATING SYSTEMS
Eegene 62, 9200 Dendermonde

T 0479 39 74 74 

www.proheatingsystems.be

PRO HEATING
SYSTEMS

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

 

INTERIEUR VERSCHOORE
Marjan Verschoore - interieurarchitect - eigen confectieatelier

Emiel Hertecantlaan 74, 9290 Berlare

T 052 42 32 27
GSM 0477 454 682

INTERIEUR VERSCHOORE
GORDIJNEN-MEUBELSTOFFEN
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ARCHITECTEN
CONTRAST EN DYNAMIEK

Subtiele contrasten, tactiliteit en dynamiek zijn de sleutelwoorden binnen het 

werk van Kove interieurarchitecten. Koenraad Ruys focust zich hierbij op ruim-

telijk ontwerpen, belijningen en uitgekiende technische oplossingen terwijl 

Veerle Gysel sterk is in interieurstyling, kleuren en het combineren van diverse 

materialen. Op die manier wordt een boeiende dynamiek gecreëerd tussen 

architecturale finesse, persoonlijkheid en interieurvormgeving. 

Koenraad: “Wij vormen al twintig jaar een koppel en evolueerden ook als on-

dernemers samen binnen de wereld van de interieurarchitectuur. Ondertussen 

werken we elf jaar intens samen en ontstond er een zeer intuïtieve rolverdeling 

waarbij we bijzonder complementair blijken. Alles wat met ruimtelijk ontwer-

pen, belijningen en uitgekiende technische oplossingen te maken heeft, is mijn 

specialiteit...”

Veerle: “... terwijl sfeerschepping, kleuren en styling mijn grote passie vormen. 

Wie zijn de bewoners, wat zijn hun interesses, zijn er bepaalde interieuritems 

waaraan ze bijzonder gehecht zijn en kunnen die mee het kleurenpallet bepa-

len? Die zaken finetunen is mijn talent.”

KOVE INTERIEUR ARCHITECTEN
Koenraad Ruys

Veerle Gysel

WWW.KOVE.BE

INTERIEUR
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CREATIEF FABRIEK

Koenraad: “Onze allereerste opdrachten verliepen 

zoals bij de meeste architecten via via. Toch wilden 

we op een bepaald moment iets ontwerpen waar-

door we ons ook in de interieurwereld zelf duidelijk 

op de kaart konden zetten. Zo kochten we een 

textielfabriek die we tot vijf lofts ombouwden.  

We tekenden alles tot in de kleinste details uit en 

nog voor de verbouwingen startten, waren al drie 

van de vijf lofts verkocht op plan. Elke loft kreeg een 

heel eigen interieur en niet veel later verschenen er, 

dankzij Luc Roymans, foto’s in diverse magazines.  

We haalden zelfs tweemaal de cover van het  

Zweeds designmagazine ‘Disajn’. Die persaandacht 

bracht een heel nieuw cliënteel mee. We verhuisden 

naar één van die lofts en het gebouw diende verder 

als visitekaartje.” 

Veerle: “Hoewel we steeds op maat van een klant 

werken, is het toch een warm minimalistische stijl die 

ons typeert. De dynamiek tussen bijvoorbeeld hout in 

combinatie met marmer, ruwe betonnen muren met 

een zeer strak haardelement of een moderne design-

tafel met verweerde vintage stoelen, intrigeren ons.”

Koenraad: “Vier jaar geleden ontdekken we bij toe-

val een gigantische voormalige nylonkousenfabriek. 

Deze opportuniteit dwong ons om na te denken over 

de toekomst van zowel Kove als ons gezin.  

We koesterden al langer de droom om wonen en 

werken te combineren binnen een multidisciplinair 

platform dat ook plaats zou bieden aan onze toon-

zaal; maar evengoed aan kunst, events en diverse 

werkplekken. Deze locatie was hiervoor uiterst 

geschikt. We kochten het fabriekje, startten de ver-

bouwingen en doopten ze tot ‘Nylønfabrik’. Onder-

tussen is het een plek waarbinnen we samenwerken 

met verschillende creatieve profielen: architecten, 

productontwikkelaars, grafische vormgevers en 

kunstkenners. Dit leidt uiteraard tot een boeiende 

kruisbestuiving en dynamiek.”
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DIVERSITEIT

Veerle: “Ons portfolio is ondertussen zeer divers. Een topproject 

waarop we fier zijn, is het ontwerp van de badkamer, sanitaire ruim-

tes en keuken van een prachtige herenwoning op de Cogels Osylei 

in Antwerpen. De expliciete vraag van de eigenaars was om kunst 

hierbij een belangrijke plaats toe te kennen.  

De diversiteit aan objecten en schilderijen dwong ons om iets neer 

te zetten dat voldoende eigenheid bezat om in het plaatje te passen, 

maar toch de ruimte liet om niet tegen de werken te concurreren. 

Een uiterst sinecure stijloefening die een knap resultaat opleverde en 

op veel bijval kon rekenen.”

Koenraad: “Een ander mooi project was de verbouwing van een ja-

ren ‘20 herenwoning met verschillende bouwtechnische uitdagingen 

en tegelijk knappe authentieke elementen die bewaard moesten blij-

ven. Het hele interieur werd door ons opnieuw ontworpen, verbouwd 

en gestyled: van vloeren, keuken en badkamer tot en met de keuze 

van het meubilair, de haard, enzovoort.”

Veerle: “Een atypisch - en bijzonder boeiend - project was het 

interieurontwerp voor de chocolaterie vlak naast het Raveelmuseum. 

Hierbij dienden we rekening te houden met het wielertoerisme en 

met de ligging van het museum. Bijgevolg trokken we het fietspad 

door tot in de winkel wat optisch een bijzonder effect gaf en baseer-

den we het kleurenpallet en diverse interieurelementen op Raveels 

kunstwerken.”

VERTROUWEN

Veerle: “Bij al onze samenwerkingen is de 

klik met de klanten belangrijker dan het 

prestige dat rond een project hangt.  

Vertrouwen in onze creativiteit en tech-

nisch inzicht staan centraal. Of het dan om 

een arbeiderswoning of om een chique loft 

gaat, maakt voor ons minder uit. Hoewel 

een oud schoolgebouw of een abdij ver-

bouwen wel dromen zijn.”

Koenraad: “Ook wanneer wij met bedrijven 

samenwerken voor het verwezenlijken van 

onze ontwerpen zijn de klik, het vertrou-

wen en een doorgedreven professionaliteit 

cruciaal. Dat is ook waarom we - onder-

tussen al vijf jaar - met Bosmanshaarden 

samenwerken. Daar waar anderen zeggen: 

‘Dat kan niet’ of ‘Dat is te ingewikkeld’, 

zeggen zij: ‘Knap idee’ waarop ze meteen 

kijken hoe dat uitgewerkt kan worden. 

Het technische team is zeer sterk en 

een speciaal ontwerp schrikt hen niet af. 

Bosmanshaarden denkt echt mee met een 

interieurarchitect zodat het uiteindelijke 

resultaat nog knapper en beter wordt. 

Zoiets kunnen wij alleen maar toejuichen.”



Slowdown luxe.

Horizontale staallijn op maat.

FIRE + SHOWROOM

Gesloten lage en brede gashaard, 

lage sokkelopbouw luxeus opgevatte op maat 

gemaakte Emparador Grey Sablé marmer.
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+ FIRE
SD CONCEPTS interiors

+ PLACE
SINT-MARTENS-LATEM
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+ PLACE

+ FIRE

FIRE + OAK

Lage gashaard in een op maat gemaakte 

haardlijn in staal 10 mm lasergesneden 

omkadering, verlenging links in 

het vlak met haardglas.

GERAARDSBERGEN

Architect Interieurlabo 05
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Strakke lasergesneden staallijn in een op maat  

gemaakt eiken fineer volume, bovenliggende schuif-

wand met TV en multimediakast.



Engel & Völkers Gent-Zuid • Sint-Martens-Latem
Kortrijksesteenweg 118, 9830 Sint-Martens-Latem • latem@engelvoelkers.com • gentzuid@engelvoelkers.com

Uw lokale expert voor Gent-Zuid en wijde omgeving!

Merelbeke

Heusden
Landhuis met verwarmd buitenzwembad op 5000 m² 
in ‘‘De Bommels’’. De villa heeft een bew. opp. v. 
380 m² en beschikt o.a. over 5 slpkrs en 2 bdkrs, ...

Tel: 09 282 42 00

Sted. inl. in aanvraag
EPC: 213 kWh/m²- UC: 1773865

E&V ID: W-022O6K

Nevele (Landegem)
Statig historisch herenhuis uit 1847 met bijgebouwen 
op 1.728 m². De woning heeft een bew. opp. v. 400 m²
en 6 slaapkamers, 3 badkamers en een zwembad.
Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv
EPC: 287kWh/m² - UC 1747950

E&V ID: W-0230CW

Merelbeke
Deze prachtige modernistische villa met prak-
tijk heeft een bewoonbare opp. van 365 m² en is 
zeer goed gelegen op een terrein van 1.494 m².
Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv
EPC: 248 Kwh/m² - UC 1665120

E&V ID: W-022X65

Drongen
Droomvilla op een terrein van 3.394 m², met 63 
meter oever aan de Leie, heeft een bew. opp. van 
512 m² en omvat o.a. 8 slaapkamers en 3 badkamers.
Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv
EPC: 254 kWh/m² - UC 1787600

E&V ID: W-013N1H

Deze authentieke vierkantshoeve bestaand uit een binnenkoer en vier aparte 
gebouwen; twee wooneenheden en twee gerestaureerde schuren, staat op 3.060 m² 
en heeft een bew. opp. van 420 m². De woning omvat o.a. 5 slaapkms en 4 badkrs

Een absoluut uniek pand, instapklaar met heel wat mogelijkheden.
Sted. inl. in aanvraag
EPC: 281 kWh/m² - UC 1757680 E&V ID: W-022JT2

Gavere (Vurste)
Deze moderne en strakke villa gebouwd in 2008 op 
een perceel van +/- 6.300 m², omvat o.a. grote open 
living, 4 slaapkamers, 2 badkamers en een zwembad.
Sted. inl. in aanvraag
EPC: 152 kWh/m² - UC 1821527

E&V ID: W-02430S

Zwijnaarde
Kwalitatieve villa met 4 slaapkamers en 2 bad-
kamers in residentiële wijk op een perceel van 2.048 
m², met een mooi aangelegde tuin.
Sted. inl. in aanvraag
EPC: 275 kWh/m² - UC 1735521

E&V ID: W-023QCV

I N T E R I O R S

SD CONCEPTS

KORTRIJKSESTEENWEG 37A
9830 SINT-MARTENS-LATEM

INFO@S-D-CONCEPTS.BE
WWW.S-D-CONCEPTS.BE
09 336 84 19LIVING |  COOKING |  DINING |  BATHING |  DRESSING
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RUIMTELIJK DENKEN

FilipTackdesignoffice creëert unieke totaalprojecten waarbij interieur, architec-

tuur en exterieur perfect op elkaar inspelen. Dit bureau ontwerpt en begeleidt 

zowel residentiële opdrachten, kantoren als winkelprojecten. Licht, ruimtelijk-

heid en eenvoud staan hierbij steeds centraal.

Filip Tack: “Ooit startte ik een opleiding toegepaste economische wetenschap-

pen, maar ik kon mijn draai daar maar moeilijk vinden en dus stapte ik over naar 

interieurarchitectuur. Mijn passie voor ruimtes kwam er verder tot bloei. Na mijn 

studies werkte ik even voor Boffi keukens en daarna voor Conix architecten. Een 

groot en bijzonder goed geolied bureau waar ik veel leerde qua organisatie, 

samenwerkingen en nauwgezette projectopvolging.  Na Conix kon ik aan de slag 

bij interieurarchitect François Marcq. Een ongelooflijk creatieve en inspirerende 

man met een flamboyante kijk op interieurs en een bijzonder clientèle. In Brussel 

richtte hij winkels in voor Armani en Louis Vuitton en betrok ons nauw bij dat 

creatieproces. Zijn oog voor details en de integratie van architectuur en interieur 

vond ik ongeëvenaard.”

“Het kriebelde echter om op mezelf te beginnen en dus waagde ik negen jaar 

geleden de stap. Al moet ik toegeven dat mijn eerste persoonlijke project niet 

zo flamboyant was. (lacht). Ik startte met het ontwerp en de uitvoering van een 

badkamer van twee op drie meter. Dat was het. Op dat moment was ik daar 

behoorlijk zenuwachtig voor omdat ik ineens alle beslissingen zelf moest nemen; 

maar die klanten waren zeer tevreden en vroegen na afloop of ik de verbouwing 

van hun hele huis wou doen. Dat hadden ze budgettair weliswaar pas vijf jaar 

later gepland en dus moest ik nog wat geduld hebben. Stapsgewijs begon ik aan 

andere architectuur- en interieuropdrachten. En effectief, vijf jaar later ging de 

telefoon met de vraag of ik de overige 800 m2 van hun huis wou ontwerpen. 

Fantastisch toch, zo’n mensen?”

FILIP TACK DESIGNOFFICE
Filip Tack

WWW.FILIPTACKDESIGNOFFICE.COM

FILIP TACK

OFFICE
DESIGN
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“En ondertussen gaat het meer en meer zo. Het ene 

project leidt vaak naar het andere. Bij de familie  

Broekaert bijvoorbeeld ontwierpen we hun persoonlijke 

interieur waarna we carte blanche kregen om ook de 

bedrijfssite op een originele manier aan te pakken.

Zo is - in samenwerking met architect Joep Debie - 

het eigentijdse en uitgepuurde witte ‘maison GAB’ in 

Ternat ontstaan. Dit huis lieten we op een intrigerende 

manier contrasteren met hun reeds bestaande histori-

sche en industriële panden. 

Een ander fijn project dat we realiseerden is ‘Cornelis 

Floris’ in Antwerpen waarbij het voormalige atelier van 

deze 16de eeuwse beeldhouwer en architect omge-

vormd werd tot vier commerciële ruimtes en diverse 

wooneenheden; geïntegreerd in een site met een ruime 

middengang en binnenplein.  Hiervoor werkten we qua 

ruimtelijke planning en ontwikkeling samen met  

‘Omgeving’ uit Antwerpen. Via diezelfde klant ont-

wierpen we ook de wijnbar Barabas in Boechout 

waarmee we een Fidias-award wonnen.”

"A UNIQUE 
ATMOSPHERE"
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ARCHITECTURALE SYNERGIE

“Naar gelang de noden van een project werken we samen met 

professionals in diverse vakgebieden. Zo maken we van elk ontwerp 

een kwalitatief totaalproject. We werkten onder andere samen met 

landschapsarchitecten Erik DHont en Linea Hortus, architect Joep 

Debie, bureau Omgeving en diverse ervaren decorateurs en uitvoer-

ders. Sinds een drietal jaar werken we ook met Bosmanshaarden. 

Ik herinner me nog goed dat ik een rudimentaire handgetekende 

schets naar hen mailde om aan te tonen hoe ik de integratie voor een 

haard wou in een villa in de Polders. Binnen de kortste keren kreeg ik 

een antwoord terug van Bosmanshaarden. Ik merkte meteen dat we 

dezelfde esthetische visie deelden en bovendien hadden ze mijn schets 

al in een digitale tekening uitgewerkt met alle details en technische 

aspecten erbij. Zo’n professionele aanpak en aandacht voor details is 

een zaligheid om mee te werken, waardoor we nu samen nog heel wat 

nieuwe interieurprojecten realiseren.”

LICHT, RUIMTELIJKHEID EN EENVOUD

“Op dit moment werken we in Gaasbeek aan een langgerekte 

jaren ’60 villa in hoevestijl. Daaruit haalden we het midden weg 

en bouwden er een hoge moderne betonnen constructie in de 

plaats met ramen over bijna de hele lengte en hoogte. Door dit 

glazen volume valt er in deze hoeve ineens gigantisch veel licht 

binnen en krijgt deze woning architecturaal een interessante en 

eigentijdse meerwaarde.”

“Zo’n ingrepen typeren ons werk en zijn onze sterkte. Heel 

veel draait rond licht binnentrekken, werken met sterke lijnen, 

aandacht voor details, ruimte creëren en daar de omgeving bij 

betrekken. Binnenin werken we vaak met geïntegreerde wanden 

die opendraaien of –schuiven waardoor je nog meer openheid of 

net meer intimiteit kan creëren. Dat spelen, zoeken en aanvoe-

len op vlak van licht en ruimtes vind ik fantastisch. Mijn passie 

wordt bij elk project opnieuw aangewakkerd door te voelen wat 

er allemaal gerealiseerd kan worden met die specifieke ruimte. 

Elk gebouw, elke omgeving en elke eigenaar is uniek. Empathie 

is belangrijk en blauwdrukken van vorige projecten zijn bijgevolg 

zo goed als onbestaande in ons designoffice.”

Masion GAB Filip Tack designoffice i.s.m. architect Joep Debie.



EL RICO LIGHTING

SCHOONAARDEBAAN 92 — 9200 SCHOONAARDE 
 WWW.ELRICO.BE — INFO@ELRICO.BE
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Light  01

— We approach 
light like an 

art director —

++/--

OPENINGSUREN SHOWROOM

MAANDAG TOT VRIJDAG
09.00 – 12.00
14.00 – 18.00

ZATERDAG
09.00 – 13.00
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DANNY MARIVOET
Zeven dagwand 16 — 9200 Dendermonde

T 0486 25 62 39

marivoet.danny@telenet.be

DANNY MARIVOET
BESTRATING

Aanleg van parkings & opritten
Kleine bouwwerken en verbouwingen
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Designicoon.

+ FIRE
architect Arjaan De Feyter

+ PLACE
BONHEIDEN



VINDERHOUTE

+ PLACE

+ FIRE
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FIRE + DIAMONDS

Gasgestookte haard in de vloeropbouw.

Kampvuur.

Designteam Bosmanshaarden
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Horizontale haardlijn en vloerplaat in op maat 

gemaakt lasergesneden zichtstaal, horizontale 

schuifdeur voor multimediakast.

ABS Bouwteam

Architect Francesca Hautekeete
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FIRE + LIFESTYLE
EXPLORE, VISIT AND READ.

expo
THEO VAN DOESBURG 
Een nieuwe kijk op leven, kunst en technologie.
BOZAR — Brussel
26.02 > 29.05.2016travel

Hotel & Bar Les Bains Paris
7 Rue du Bourg l’Abbé — Paris
www.lesbains-paris.com

book
Daniel Ost
Phaidon
2016

design
Thonet
S33 All Season
Mart Stam & Thonet Design Team

design
Architectslab
Furniture and lamps
www.architectslab.com

expo
GUSTAV KLIMT
Gemeentemuseum Den Haag 
12.03 > 16.06.2016
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CAFEINE.BE

Thomas De Bruyne

Johan September

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Arn Bosmans

Eegene 91-93

9200 Dendermonde

FOTOGRAFIE

Thomas De Bruyne

ADVERTEREN

toma@cafeine.be

INTERVIEWS

Veerle Symoens

PROJECTEN

team Bosmanshaarden
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BOSMANSHAARDEN

EEGENE 91-93
9200 DENDERMONDE

T 052 42 75 35

WWW.BOSMANSHAARDEN.BE 
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