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Straffe verhalen.

In de veronderstelling dat de vakantietijd voor iedereen prachtig was
en dat het leven goed mag zijn, ben ik bijzonder opgetogen en fier u
magazine .08 voor te stellen.
Opnieuw ligt de lat hoog, misschien weer net wat hoger. Wederom
bruist het van zuivere details en savoir-faire, zuivere belijningen en top
haardprojecten, voor en met de fijnste mensen.
We brengen, naar gewoonte, inspirerende interviews met 2 vooraanstaande architectenbureau’s, architectuur van het beste niveau.
Bureau's met dezelfde visie, met ervaren creatief geweld aan de top.
We zien het als een voorrecht hun klanten tot de onze te mogen rekenen, we zijn er ons bewust van dat het niet evident is en dat kunde en
passie voor het vak mee aan de basis daarvan liggen.
Als team gaan we elke dag tot het uiterste om de zuiverste details neer
te zetten, om onze klanten in de beste omstandigheden te ontvangen
en samen met hen de ultieme haardbeleving te beleven.
In ons honderdtwintigste jaar kan dat tellen, only dead fish go with the
flow. Het is en blijft onze natuur om anders te willen zijn, om te doen
wat we doen, om de meerwaarde te blijven bieden en om de ultieme
haardbeleving dubbel te onderlijnen.
Geniet van dit magazine, de must-sees en leuke adresjes.
Ervaar onze savoir-faire, onze métier en ooit zal je, net zoals wijzelf, bij
je haard straffe verhalen kunnen vertellen.

fire + lifestyle
— Arn Bosmans
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Open gasgestookte maatwerk haard
ingewerkt in de vloeropbouw.
Maximaal kampvuur gevoel.
Wand in gerookt en gelintzaagd eiken fineer.

IVAN VERHEGGEN

totale interieurinrichting

PARKET EN PLANKENVLOEREN
HOUTEN TERRASSEN
MAATKASTEN
CORIAN
TOTALE INTERIEURINRICHTING

IVAN VERHEGGEN
Galgenbergstraat 52a - 9290 Berlare
T +32 52 52 74 82 — M +32 497 42 55 61
www.ivanverheggen.be
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DENDERMONDE

Hoogrendements houtgestookte liftdeurhaard.
3-zijden geplooid glas, staalconcept op maat.
Met inliggende plint, rug in gelijnd staal.
Uitgelijnde kastenwand in lakwerk.

+ FIRE
Designteam Bosmans

+ PLACE
DENDERMONDE

Gesloten gashaard in een op maat gemaakt
staalconcept. Haard op hoogte om maximaal
vuurzicht te bewaren.
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+ FIRE
Designteam Bosmans

+ PLACE
HEUSDEN

Houtgestookte draaideurhaard in een maatwerk staalconcept met
houtvoorraad, horizontale legger en open tv-nis in maatstaal.
Maximale bezetting in patchwork kastruimte.

17

+ FIRE
Designteam Bosmans
Architect woning : TARCH

+ PLACE
LAARNE

Gesloten hoogredements liftdeurhaard
met stookkamer in gelijnd Cortenstaal.
Kastenwand op maat met open objectenkasten
en houtvoorraad in staal.
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EL RICO LIGHTING

Light		

01
CORIN

coördinatie renovatie interieur

+1

— We approach
light like an
art director —

+2
Wij specialiseren ons in coördinatie, renovatie, interieur en haarden.
Een interieurdroom is één ding maar hoe zet je die best om in de praktijk .
Onze voornaamste troef is eenvoudig : één aanspreekpunt.
Van het eerste contact over de uitvoering tot de oplevering.
Wij werken uiteraard ook graag samen met uw architect , interieurarchitect en aannemer.
Hedendaagse architectuur, esthetiek, harmonie, evenwicht zijn basisbegrippen die wij hanteren.
Ecologie, technologie en duurzaamheid zijn sleutelwoorden.
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

CORIN
Weststraat 122 - 9940 Sleidinge
T 0 496 22 64 12
www.corin.co

ARCHITECTEN
BURO
ANJA VISSERS
EENVOUD EN PERFECTIE

Bij elk nieuw villaproject dat architect Anja Vissers van a tot z realiseert, laat
zij architectuur en interieurvormgeving al van bij de ontwerpfase naadloos in
elkaar overvloeien. Hiermee creëert zij een sterk persoonlijke meerwaarde
binnen de wereld van de hedendaagse villabouw.
ARCHITECTENBURO ANJA VISSERS
Anja Vissers

“Toen ik twintig jaar geleden als architect begon, nam ik me voor om enkel te
doen wat ik werkelijk graag doe: hedendaagse villa’s ontwerpen met sobere
volumes, rechte belijningen, veel natuurlijk licht en zoveel mogelijk natuurlijke
materialen. In het begin was dat best spannend want we waren midden jaren
negentig, de periode waarin fermettes en Spaans geïnspireerde villa’s hoogtij
vierden en moderne villa’s vaak geassocieerd werden met een afstandelijke
sfeer. Niet evident. (lacht) Ik ging ook meteen voor totaalprojecten want het
is steeds mijn overtuiging geweest dat interieurarchitectuur en architectuur
elkaar versterken in een coherente wisselwerking. Je kan beiden niet los zien
van elkaar.”

WWW.ARCHITECTENBURO-ANJA-VISSERS.BE
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ARCHITECTUUR MET EEN WARME TOETS
“Strakke volumes gecombineerd met doordachte en
functionele interieurs met een warme toets vormen
de signatuur van mijn architectenbureau. Een uitgepuurde vormgeving, detaillistische afwerkingen en
duurzame materialen zijn de ingrediënten waarmee
we rust en sereniteit creëren. Klanten komen naar
hier omwille van die hedendaagse stijl en binnen dat
gegeven ontwerpen we verder in functie van hun
noden en wensen om zo tot een perfect eindresultaat te komen. Het esthetische is één ding maar ook
de flow van een ontwerp moet kloppen. Over alle
details wordt vanaf het begin nagedacht. Daarom

Photography by Liesbet Goetschalckx

begin ik altijd met een uitgebreid gesprek waarbij we
het uitzicht van de woning maar ook alle ruimtes van
het interieur bespreken. Wat is een absolute must
voor de bewoners? Wat willen ze zeker niet? Waar
dromen ze van? ... . Alles komt aan bod; van de gevel
tot en met de gordijnnissen, de structuur van de
berging, de vorm van de inbouwhaard, de oriëntatie,
enzovoort. Ik wil dat mijn klanten zich goed voelen en
dat het hele ontwerp esthetisch maar ook praktisch
perfect bij hen past. Daarbij streef ik er altijd naar
om interieur en exterieur samen te brengen tot een
volmaakt geheel. En dat vergt een bijna maniakale
aandacht voor details.”

DOORGEDREVEN DETAILLERING
“Doordat we doorgedreven met materialen en detaillering
werken, voelt de samenwerking met Bosmanshaarden
zo positief aan. Het team staat technisch bijzonder sterk
om plannen tot in de allerkleinste details te optimaliseren. Ook wanneer mijn klanten in de ontwerpfase naar
de showroom gaan, zijn zij vol lof. Het team luistert en
stuurt bij om zo tot een optimale plaatsing te komen.
Onlangs werkten we samen met Bosmanshaarden in drie
villa’s en op dit moment loopt er nog één andere werf. De
houthaard van deze villa in Sint-Katelijne-Waver wordt een
heuse eyecatcher aangezien die een zeer prominente en
langgerekte plaats in de leefruimte krijgt. De strakke moderne stijl waar Bosmanshaarden bekend voor staat, past
bovendien perfect bij de villa’s die ik ontwerp.”

25

DE KRACHT VAN DUURZAME MATERIALEN
“Ik hou van alle gerealiseerde projecten al
springt er toch één villa - omwille van de
materiaalkeuze - naar mijn gevoel uit. De
eigenaars van een villa in Kessel wilden voor
de gevelbekleding absoluut natuursteen gecombineerd met hout. Ik stelde voor om met
kwartsiet te werken. Dat is de natuursteen
van het prachtige kuuroord Therme Vals
in Zwitserland. De klanten zeiden: ‘We zijn
nieuwsgierig. Laten we eens in het echt gaan
kijken’, en dus reisden we naar Vals waar
we het kuuroord van Peter Zumthor en de
authentieke steengroeves bezochten. Een fantastische ervaring. De klanten waren onder de
indruk en dus plaatsten we het grootste deel

van de buitengevel, het poolhouse,
het zwembad en ook een binnenmuur van
hun villa in deze natuursteen. Niet evident
want alle stenen hadden andere formaten en
sommigen waren bijna twee meter lang terwijl
alles visueel wel één mooi geheel moest
vormen. Toch lukte het. De eigenaars vonden
het zo knap dat we uiteindelijk ook dorpels,
hoekstenen, afdekprofielen, het zwembad en
hun pool house allemaal in die natuursteen
afwerkten. Het klopt dat wij zeer ver gaan.
Zo ontwerpen we binnenin ook steeds alle
maatkasten, zoals keuken, badkamermeubels,
dressing, haardmeubels, enzovoort. Ook het
meubilair zoals eettafels nemen we vaak voor
ons rekening tot soms zelfs de bedden als die
vraag er komt.”

LEVENSKWALITEIT
“Het klinkt misschien cliché, maar mensen een echte thuis geven, is waarvoor ik dit werk doe.
Het is een bijzonder fijn gevoel wanneer we een perfecte match vinden tussen mijn eigen visie
en de wensen van een klant. Dat creatieve proces probeer ik steeds naar een hoger niveau
te tillen terwijl ik esthetiek, harmonie, comfort en duurzaamheid zo optimaal mogelijk verenig.
Architectuur oefent – veel meer nog dan reizen en lekker eten – dagdagelijks een rechtstreekse
invloed uit op onze levenskwaliteit. Op deze manier kunnen bijdragen aan het geluk van anderen geeft me veel voldoening.”

BUITENLANDSE AVONTUREN
“Inspiratie haal ik van overal, al heb ik op architecturaal gebied een enorme bewondering
voor het werk van Marc Corbiau die jaren geleden al furore maakte met zijn imposante
villa’s en landhuizen in en rond Brussel.
John Pawson bewonder ik dan weer omdat hij een gebouw echt tot de essentie kan herleiden door materiaalgebruik, de juiste vormentaal en natuurlijke belichting.
Op dit moment werk ik aan een villa in Zwitserland. Dit doe ik samen met een lokale
architect. Ontwerpen en mijn job uitoefenen op inspirerende plaatsen in het buitenland is
een droom die ik geleidelijk aan meer vorm wil geven. Nog vrijer met mooie materialen en
details werken om zo prachtige villa’s te creëren met zicht op een azuurblauwe zee of op
een berglandschap. Prachtig, toch?”
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EEN WARME SFEER
IN ONS APPARTEMENT

villabouw op maat

DE MEERWAARDE VAN EEN GASHAARD
IN JE NIEUWE APPARTEMENT.
Er was een tijd dat gashaarden in appartementen dikwijls een NO
GO kregen omdat ze elk een apart rookkanaal nodig hadden, wat
niet zo erg was op de penthouse maar wel een groot probleem stelde als de verdiepingen eronder ook een haard zouden willen installeren. Meerdere individuele rookkanalen nemen uiteraard teveel
(kostbare) vierkante meters in.
Bosmanshaarden biedt dé oplossing aan in exclusieve samenwerking met de gekende Belgische haardenfabrikant Flam, waarbij we
tot 12 haarden kunnen aansluiten op één enkel rookkanaal. Vergelijk
het gerust met een CLV systeem wat schering en inslag is binnen de
centrale verwarmingswereld.
Dit systeem is niet alleen revolutionair maar betekent een heel nieuwe invalshoek over hoe we permanent wonen in een appartement
kunnen aanpakken, hoe we de meerwaarde van een haard naadloos kunnen implementeren in jouw nieuwe stek, zelfs als het om je
2de verblijf gaat.
Meerdere recente projecten bewijzen het succes. Voor ontwerpers
en architecten is het een verademing te kunnen beantwoorden aan
hun steeds veeleisender wordende doelgroep. De onmiskenbare
meerwaarde trekt ook investeerders aan, want een haard is hét
epicentrum van een hedendaagse woonomgeving. Dé plaats waar
straffe verhalen verteld worden.
Onze savoir-faire, 120 jaar expertise en de ruggesteun van een
gerenomeerde fabrikant maakt dat de combinatie Bosmanshaarden-combiflam een geslaagd huwelijk is. Uiteraard niet alleen voor
de technische installatie maar evenzeer en niet ten minste voor de
totale haardbeleving.

Bouwheer
of architect?
Elbeko kan uw
ideale partner
zijn.

Bekijk onze
realisaties op
www.elbeko.be

Want binnen Bosmanshaarden gaan we van eenvoudige strakke
haardwanden tot state-of-the-art masterpieces, helemaal custombuilt. Onze 360° aanpak in haardbeleving is niet mis te verstaan.
Kortom dé ultieme haardbeleving, inspiratie?
Surf naar www.bosmanshaarden.be of loop binnen in onze
showroom en ontdek wat we voor u kunnen betekenen.
Infosessie in februari 2017 - inschrijven > event@bosmanshaarden.be

Elbeko nv | Lindestraat 13, 9240 Zele

SHOWROOM
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STRAFFE VERHALEN
Vertel jij je verhaal? Of wil je het onze horen?
Loop binnen en we zien wel welke richting het uitgaat.
Ontdek onze 120 jaar expertise en savoir - faire,
4 generaties haardenbouwers later en nog steeds dat tikkeltje
anders, het blijft onze natuur om tegen de stroom in te gaan.
Om een meerwaarde te betekenen in jouw ultieme haardbeleving.
Als dat geen straf verhaal is!

SHOWROOM — FIRE + LIGHT by BOSMANSHAARDEN
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PRO HEATING
SYSTEMS

FRÉDÉRIC VAN
DEN BERGHE

ELECTRICITEIT - DOMOTICA - VERLICHTING

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.
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

FRÉDÉRIC VAN DEN BERGHE
Bevrijdingslaan 195 - 9200 Dendermonde
T 0472 59 62 43

www.proheatingsystems.be

www.fredericvdb.be

LIEVOIS
INTERIEUR
ARCHITECTEN
LIEVOIS INTERIEURARCHITECTEN
Michael Lievois

STRAKKE EENVOUD
Met een absoluut minimum verzoent Michael Lievois verschillende interieurelementen tot de noden en dromen van de opdrachtgever zich vertalen in
een perfect uitgebalanceerd geheel. ‘Strak’ en ‘eenvoud‘ zijn de voornaamste
sleutelwoorden binnen zijn werk. Ontwerpen is voor hem de kunst van het
reduceren zonder daarbij aan sfeer in te boeten.

WWW.LIEVOIS.BE

Michael Lievois: “A house is made of walls and beams. A home is built with love
and dreams.” Ik weet niet van wie die quote is maar ik vind hem prachtig. Hoe
gebruik je een ruimte? Hoe leven de mensen die er wonen en werken? Wie zijn zij?
Waarvan dromen zij? Ontwerpen is aandachtig luisteren. Alleen op die manier
kan je een totaalconcept creëren dat overeenkomt met de wensen en dromen
- maar vooral ook de noden - van de bewoners. Een perfecte symbiose creëren
tussen de praktische vereisten waaraan een ruimte moet voldoen en de gewenste
uitstraling ervan, is wat me drijft.”
“Iedereen met nieuwbouw- of verbouwplannen kan bij Atelier Lievois terecht.
Dat kan gaan van huizen tot studentenflats, kantoren, publieke en commerciële
ruimtes, appartementen, enzovoort. Onze sterkte ligt in het totaalpakket; wij bieden een persoonlijke aanpak van ontwerp tot realisatie. Al kan je met een kleiner
budget ook enkel voor ontwerp- en kleuradvies bij ons terecht. Wij willen iedereen
op weg helpen naar een mooier en functioneler interieur.”
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" UW LEVEN
IN ONTWERP"
GULDEN SNEDE
“Tijdens mijn studies interieurvormgeving kreeg ik les van Paul Ibens, de befaamde interieurarchitect van het bureau ‘Bataille & Ibens’. Ik weet nog goed hoe die
man me als jonge gast inspireerde met al zijn voorbeeldontwerpen volgens de
gulden snede. Hij liet ons zien hoe die plaatsen niet alleen technisch en visueel,
maar ook qua gevoel klopten. Dit vond ik bijzonder fascinerend, waardoor ik nu
- tijdens het ontwerpen - nog altijd naar die gulden snede zoek, zonder hier al te
dwingend mee om te gaan uiteraard.”
“‘Strak’ en ‘eenvoud‘ zijn de voornaamste sleutelwoorden in mijn ontwerpen. Ik
hou ervan om met een absoluut minimum, verschillende elementen te verzoenen tot de noden en dromen van de opdrachtgever zich vertalen in een perfect
uitgebalanceerd geheel. Ik ga steeds voor een optimale benutting van de ruimte.
Hierbij wordt een maximum aan licht binnengetrokken en wordt er zo veel mogelijk rekening gehouden met de omgeving.
In Dendermonde werken we momenteel aan ‘Residentie Orion’, sfeervolle en lichte luxe-appartementen op een prachtige site. De vormgeving is zeer modern en
stapt helemaal weg van het klassieke Vlaamse denken, waarbij de meeste ruimtes
nog steeds achter elkaar liggen. Ik wil met mijn ontwerpen net zo veel mogelijk
openheid creëren.”
“Ontwerpen is voor mij ook ‘de kunst van het reduceren’. Overbodige details worden weggelaten zonder daarbij aan sfeer in te boeten. Ik vind het belangrijk dat
ontwerpen visuele rust en de juiste sfeer uitstralen en dat ze tegelijk de mogelijkheid bieden aan de bewoners om zelf nog items aan te brengen: een opvallende
lamp waaraan zij gehecht zijn, een knap tapijt vanop vakantie, designstoelen,
kussens met een uitgesproken print, ...”
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AUTHENTICITEIT
“Atelier Lievois richtte ik in 2009 op en ook vandaag doe ik nog steeds
het grootste deel zelf: ontwerpen, advies verlenen, de contacten met
leveranciers opvolgen, stielmannen inschakelen, werfbezoeken, ...
tot en met de oplevering. Een behoorlijke opdracht maar ik zou het
niet anders willen. Velen dromen van een groot bureau maar dat is
helemaal mijn ambitie niet. Het menselijke aspect en dat afstemmen
met mijn cliënten vind ik zeer belangrijk en geeft me veel voldoening.
Daarom wil ik dagelijks zelf in contact blijven met de mensen waarmee
ik samenwerk.”
“Een hele tijd geleden deed ik de renovatie van een appartement aan
zee. Dat koppel kwam tussentijds niet kijken. Ze gaven me volledig
carte blanche en alle vertrouwen. Wanneer het klaar was, deed ik hen
een blinddoek om die ze pas af mochten nemen eens we in het appartement waren. Ze trilden op hun benen en hadden tranen in hun ogen
van geluk toen ze zagen hoe die ruimte veranderd was. Zoiets geeft
me zoveel plezier en voldoening. Mijn cliënten hun blijdschap, daar doe
ik het voor.”

MAATWERK EN NATUURLIJKE
MATERIALEN
“Natuurlijke materialen genieten
mijn voorkeur; vooral hout en
natuurstenen in hun puurste vorm.
Niet alleen voor de vloeren maar
ook voor wanden. Ik sta daar
ondertussen voor bekend, ‘de interieurarchitect die muren met hout
bekleedt’ noemen ze mij. (lacht).
Om een perfecte symbiose te
creëren tussen functionaliteit en de
gewenste uitstraling is maatwerk
bijzonder belangrijk. Hiervoor
werk ik regelmatig samen met
Bosmanshaarden. Toen ik enkele
jaren geleden de nieuwe showroom
bezocht, was ik enorm onder de indruk. Bosmanshaarden denkt actief
mee met architecturale projecten,
technisch staan ze zeer sterk en be-

zieler Arn beschikt over een goede
visie. Wanneer ik er samen met mijn
cliënten heen ga, kunnen we steeds
rekenen op gericht advies en
constructieve feedback. Arn gaat
zelfs mee aan tafel brainstormen.
Bosmanshaarden zal nooit zomaar
klakkeloos een ontwerp overnemen
of zeggen dat iets niet lukt. Zowel
technisch als visueel gaan ze steeds
tot het uiterste om een ontwerp
perfect te laten functioneren.”
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ALDAK
DAKWERKEN

Promafour®
De ideale isolatie en
omkasting voor uw haard
Promat ontwikkelde het Promafour® systeem, de eerste totaaloplossing voor de isolatie van haarden. Promafour® is een veilige
en betrouwbare oplossing voor een duurzame isolatie en omkasting
van uw haard. Het Promafour® systeem kan snel en eenvoudig
geïnstalleerd worden met standaard gereedschap en hoeft
bovendien niet bepleisterd te worden vooraleer u gaat schilderen
of behangen.
•
•
•
•

Veilig en betrouwbaar
Esthetisch
Robuust en mechanisch sterk
Snelle en eenvoudige installatie

Alle dakwerken en gevelbekleding
Kraan –en hoogwerkerverhuur

info@promat.be | www.promat.be

ALDAK DAKWERKEN
Pareinlaan 1A - 9120 Beveren
T +32 3 775 65 65 - F +32 3 755 05 11
www.aldak.be

FIRE +
PLACES
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+ FIRE
Designteam Bosmans
Achitect woning DIVAA

+ PLACE
ERPE

Gesloten gashaard in een maatwerkconcept.
Haardwand en meubilair in
gerookt eiken fineer.

+ FIRE
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Designteam Bosmans

+ PLACE
KNOKKE

Gesloten gashaard in een op maat gemaakt staalconcept
met vloerplaat in lasergesneden staal.

FIRE + LIFESTYLE
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EXPLORE, VISIT AND READ.

book

Scandinavia Dreaming
Gestalten
september 2016

bar
Bar Burbure

Vlaamsekaai 41 - Antwerpen
www.barburbure.be

travel

HUUS Gstaad Hotel

Schönriedstrasse 74 — 3792 Saanen-Gstaad
www.huusgstaad.com

expo

PICASSO. SCULPTURES
BOZAR — Brussel
26.10 > 05.03.2017

Marie-Jo • Marie-Jo L'Aventure • PrimaDonna • Twist • Lise Charmel • Twin-Set • Chantelle • Hanky Panky • Pluto • Maryan Melhorn • Watercult • Lords&Lilies • Manned • Hugo Boss • Luli Fama • Mc Alson

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Arn Bosmans
Eegene 91-93
9200 Dendermonde

CONCEPT + GRAPHIC DESIGN
CAFEINE.BE
Thomas De Bruyne
Johan September
FOTOGRAFIE
Thomas De Bruyne
ADVERTEREN
toma@cafeine.be

LINGERIE
SWIMWEAR
NIGHTWEAR

INTERVIEWS
Veerle Symoens

SPECIAL THANKS TO
www.designcollectors.com

PROJECTEN
team Bosmanshaarden

BOSMANS
DESTELBERGEN • GENT • LOCHRISTI • LOKEREN • DE PINTE

W W W. FR A AI . BE
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P L A C E S

CONCEPT MAGAZINE + FOTOGRAFIE: CAFEINE.BE

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

