
Eenheid in verscheidenheid
Tandemprincipe zorgt voor vlekkeloze realisatie

Architect Bart François staat erom bekend te zoeken naar en het vinden van harmonische verhoudingen binnen een 

bouwstijl, daarbij altijd luisterend naar de ziel van de bouwheer en –vrouw. Ook bij dit nieuwbouwproject speelde het 

creëren van een gebalanceerde architectuurstijl een grote rol, vanwege de liefde van de klant voor een groot pallet aan 

materialen. Volgens het tandemprincipe werkten de bewoners, architect en bouwcoördinator samen naar een snelle 

realisatie van een prachtige landelijke woning. En dat is gelukt…

Spel van materialen
Ruim twee jaar geleden deden de bewoners hun intrede in deze woning, terwijl 
ze al zeven jaar geleden het betreffende stuk grond kochten. “We namen de tijd 
om ideeën op te doen”, vertelt de bewoonster. “Ik ben altijd al geïnteresseerd 
geweest in alles wat met exterieur en interieur te maken heeft. Al fietsend en 
lezend deed ik jarenlang inspiratie op. Uiteindelijk had ik erg duidelijk voor ogen 
welke elementen ik graag verwerkt wilde hebben.” Met deze ideeën en uitgescheur-
de artikelen klopten de bewoners aan bij architect Bart François, die vervolgens 
een indrukwekkende taak kreeg. “Ik was overtuigd dat ik de elementen staal, 
hout, riet, tegelpannen en gekaleide gevels wilde laten terugkomen. Bart François 
heeft dit in de perfecte verhoudingen weten te vertalen, ook op technisch vlak.” 
Bart zorgde voor een interessant en vooral speels geheel. Bart: “Het doel was dat 
de landelijke woning zou passen in de omgeving; het Pajottenland. De verschillende 
niveaus van het gebouw zouden verwijzen naar het golvende karakter van de 
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omgeving. Het hoofdgebouw zou zich onderscheiden door oude recup paepesteen, 
waarbij de nok het hoogste punt vormt en het dak is afgewerkt met recup bourgondische 
tegelpannen uit Noord-Frankrijk. De keuken aan de linkerzijde en de garage plus 
berging aan de straatkant zouden zijn verwerkt in bijgebouwen, die zich kenmerken 
door de gekaleide gevelsteen en het rieten dak van Rieten Daken Lambrecht. Op die 
manier zou er een spel van materialen ontstaan, die in harmonie is met de beoogde 
architectuur in zijn omgeving.”

Helling
De oorspronkelijke hoeve op de kavel aan de straatkant werd gesloopt, waarna het bouw-
proces van DVD Bouw begon. De eigenaar Dirk Van Duysen stond er als ruw-
bouwaannemer op om ook zelf dagelijks mee te werken op de werf, om de evolutie in 
het bouwproces niet te verliezen. De Ruyck realiseerde de gekaleide gevels, waarbij is 
gekozen voor de Rolls-Royse onder de kaleisystemen. Deze uitvoering is volledig regen-

De rieten daken van Rieten Daken Lambrecht onder-
scheidem de bijgebouwen van het hoofdgebouw.

De prachtige landelijke woning, ontworpen door Bart Francois en gerealiseerd door DVD Bouw, in nauwe samenwerking met bouwcoördinator Ingrid Saerens.  
De gekaleide gevels zijn vakkundig gerealiseerd door Bouwwerken De Ruyck, waarbij is gekozen voor de Rolls Royce onder de kaleisystemen. 
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dicht en geeft de woning de authentieke uitstraling die 
perfect past in het totale concept. Het landhuis is meer 
in de diepte gebouwd omwille van stedenbouwkundi-
ge eisen, aldus de bewoonster: “Onder meer omdat de 
aangrenzende kavels bungalowachtige gebouwen bevat-
ten, waardoor de maximale hoogte vijftien meter be-
droeg.” De wens van de bewoners was dat het gebouw 
op het allerhoogste punt van de helling op de kavel ge-
plaatst zou worden, zodat er een optimale belevenis van 
de achterliggende tuin – die in een lange helling afloopt 
naar een achterliggende beek – zou ontstaan. “Ook 
worden de leefruimtes op deze manier optimaal betrok-
ken bij het tuingebeuren”, aldus Bart.
Tuin- en Landschapsarchitectenbureau Unitas had de 
opgave overeenstemming te bereiken tussen de verschei-
denheid aan stijlen van de woning en de uiteindelijke 
tuin. Daarbij vormde het zorgen voor rust en eenvoud 
een speerpunt. De oprit van authentieke Belgische porfier 
kasseien en groot formaat zorgt voor een ruimtelijk ge-
voel. Plantvakken accentueren de toegang tot de wo-
ning. Lage taxushagen vormen in de zomer én winter 
een contrast met de weelderigheid van de boerenhorten-
sia’s. Vanaf het terras is een prachtig uitzicht op de tuin, 
een eikenhouten poolhouse van Engels eiken en de om-
geving mogelijk gemaakt. Een trap van een drietal tre-
den in oude arduinen straatborduren leggen de verbin-
ding met het aangelegde zwembad van Leisure Pools en 
de resterende tuin. “Onze kinderen zwemmen erg graag 
en voor hen vind ik het belangrijk dat het zwembad al-
tijd verwarmd is, zodat ze er ook daadwerkelijk gebruik 
van maken. Dit gebeurt middels een warmtepomp en 
gaat erg snel.” Het poolhouse bevat andere authentieke 
dakpannen dan de Franse pannen van het woonhuis en 
is volgens authentieke bouwkunst vervaardigd. “Dat 
ging echt stapje voor stapje, steen voor steen”, aldus de 
bewoonster. De eeuwenoude traditie pen-gatverbindin-
gen van de houten constructie benadrukt opnieuw de 
kenmerkende landelijke sfeer. Het poolhouse zorgt voor 
afscheiding én verbintenis door middel van stalen ramen.

De achterzijde van de woning, waarbij de perfect gebalanseerde combinatie van materialen duidelijk terug te zien is. Doordat de woning op de 
top van de helling is gebouwd, ontstaat er vanuit de leefruimtes en het terras een prachtig uitzicht op de door UNITAS ontworpen en gerealiseerde tuin.

De inkom aan de voorzijde 
van de woning.

BE2_EST_Bart Francois.indd   4 13-06-17   15:43



Tandemprincipe
Wat het realisatieproces mede zo succesvol maakte, was 
het toegepaste tandemprincipe. “Dit betekent dat er 
niet alleen een architect wordt ingeschakeld, maar ook 
een bouwcoördinator. Ingrid Saerens nam deze taak op 
zich en heeft dat perfect gedaan. Wij hebben zelf nauwe-
lijks omkijk gehad naar het bouwproces”, vertelt de 
bewoonster dolenthousiast. Ingrid haakt hierop aan: 
“Voor elk onderdeel van de aanneming – ruwbouw, 
timmerzaken, schrijnwerk, maar ook zaken omtrent de 
binnenzijde – vraag ik prijzen op. Zodoende kan ik de 
bouwheer en –vrouw perfect adviseren welke partijen 
te kiezen, al laat ik ze daar uiteindelijk vrij in. Ik probeer 
ook kortingen te regelen en verzorg een volledig kosten-
plaatje, zodat de bouwheer en –vrouw op voorhand 
ongeveer weten waar ze op gaan uitkomen.”
Van ruwbouw – perfect uitgevoerd door DVD Bouw 
in samenwerking met Ingrid en Bart François – tot 
zaken aangaande het interieur; Ingrid zorgde voor een 
vlekkeloos proces. “Ze kwamen elke maandag langs en 
inspecteerden of alles werd opgevolgd. Bart lette op de 
technische aspecten, Ingrid controleerde of alles was 
geleverd, of iedereen aanwezig was en of alles volgens 
planning verliep”, aldus de bewoners. Het vooraf op-
gestelde kostenplaatje van Ingrid en het afgesproken 
tijdsbestek zijn ruimschoots gehaald, vertelt Ingrid: 
“We hebben er zelfs een maand afgesnoept. Uiteindelijk 
is de woning binnen een jaar gerealiseerd en de prijs-
afspraken zijn gerespecteerd. Maar voornamelijk wil ik 
benadrukken dat alles erg aangenaam is verlopen in 
contact met de bouwheer en mevrouw. Vooral zij was 
veel ter plaatse aanwezig en het contact met haar is 
warm verlopen. We waren met zakelijke dingen bezig, 
maar het blijft een persoonlijk project. Bouwen is inten-
sief, kost geld en brengt stress met zich mee, maar op 
deze manier is het juist erg tof verlopen in een vriend-
schappelijke setting. De klant staat zodoende altijd 
centraal, net als de opgestelde doelstellingen. Ik doe er 
alles aan om dat te allen tijde met de klant samen te 
bereiken, op een prettige manier.”

De prachtige houten Xinnixdeur van Detha Doors.

De op maat gemaakte houten keuken, ingedeeld en gerealiseerd door Frank Tack Keukens, bevat een natuurstenen keukenblad, Lacanche fornuis en een zitbank in de hoek, ideaal voor de kinderen.
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Leefruimtes
De inkom ligt ietwat verscholen achter de poorten van de garage. Bij binnenkomst wordt 
duidelijk dat de kantoorruimte gescheiden is van de leefruimtes. Bart: “Deze opstelling 
heeft als voordeel dat de klanten geen contact hebben met het privégedeelte.” De hal 
wordt middels een panoramisch raam verbonden aan de straatkant. De bewoonster legt 
uit: “Dit lijkt een stalen raam, maar het is daadwerkelijk van erg dun zwartgelakt hout, 
omdat we rekening moesten houden met de EPC-waarde. Degenen die het niet weten, 
zien geen verschil.” De blauwe Belgische stenen van Vande Moortel werken perfect met 
de zakelijke en huiselijke tweedeling van deze ruimte. Bart vervolgt: “Belangrijk was dat 
de leefruimtes – de keuken en family room annex eetkamer – zicht hadden op de tuin. 
Door de bouw op de helling en het gebruik van veel glas is dit gelukt.”

“Door de bouw van de woning op de top van de 
helling, is er prachtig uitzicht op de tuin ontstaan”

De inkom van de woning, met een panoramisch raam naar de straat gericht. De trap is, net als de 
parketvloeren in de woning, gerealiseerd door De Waegeneer Parketvloeren en speciaal behandeld.

De open haard van Schouwen van Damme zorgt voor ontspanning 
in de geopperde relaxruimte, gescheiden van de televisiekamer. 

Een prachtige op maat gemaakte kast door Frank Tack Keukens, een 
bedrijf dat zich ook specialiseert in interieuradvies en houtmaatwerk.
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De keukenopstelling is bedacht door Frank Tack en 
volledig op maat uitgevoerd door deze partij. “Ik 
wilde met hout werken en vervolgens heeft Tack 
alles bedacht en uitgevoerd. Interieurarchitecte 
Veronique, werkzaam bij Tack, heeft niet alleen de 
keukenindeling bedacht, maar nog veel meer bij-
dragen geleverd aan het interieur. Een perfecte keuze 
voor deze ruimte is de plaatsing van een bank. Perfect 
voor de kinderen en er zitten kasten in verwerkt 
waarin we veel spullen kwijt kunnen. Verder vind ik 
het natuurstenen blad erg mooi. Als je goed kijkt, 
zie je allerlei schelpen erin. Het is ook wat dunner 
dan voorheen werd toegepast, omdat ik denk dat 
dik natuursteen verleden tijd is”, aldus de bewoonster.

Maatwerk
Aansluitend op de keuken is de relax- en televisie-
ruimte gevestigd. Bart vertelt: “De bouwheer is een 
echte lezer. Tegelijkertijd een schreeuwende televisie 
op de achtergrond is dan storend. Een glas wijn, 
boek en de open haard van Schouwen van Damme 
bieden rust. De televisiekamer kan afgescheiden 
worden, zodat de kinderen kunnen genieten van 
een film zonder invloed te hebben op bijvoorbeeld 
bezoek of een ontspannende avond na een dag 
hard werken.”
Ook bij de inrichting van deze ruimtes is Tack 
belangrijk geweest. Zij hebben de prachtige boeken-
kast in nachtblauwe kleur op maat gerealiseerd. De 
prachtige houten deuren van Detha Doors zijn 
Xinnix-deuren, volledig uitgevoerd in massief eiken. 
“Op deze manier zitten er geen kaders rond de 
deuren en is de kans op barsten in het pleisterwerk 
veel kleiner. Ik vind ze prachtig!”, aldus de bewoonster. 
De overige deuren in de woning, zoals de stalen 

Frank Tack Keukens realiseerde niet alleen de op maat gemaakte keuken, ook bood het bedrijf interieuradvies 
en realiseerde het alle op maat gemaakte houten kasten op de beneden- en bovenverdieping.

De mooie badkamer, geinstalleerd door Vermeulen & Zonen. De bewoners hadden als wens de wastafels naar dezelfde 
richting te laten wijzen, zodat communicatie prettiger kan plaatsvinden dan wanneer de ruggen naar elkaar toestaan. 
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deur van het kantoor of de volkern verfdeuren op de bovenverdieping, zijn ook het werk van 
Detha Doors. “Op de bovenverdieping wensten we een master bedroom met uitgebreide dres-
sing en een badkamer, met uitzicht op de tuin, alsook evenwaardige kinderkamers met aparte 
douchekamers. Veronique heeft opnieuw veel toegevoegd aan het geheel, zoals de geweldige 
dressing die volledig op maat is gemaakt en het houten maatwerk in de badkamer. Wat ik zelf 
erg prettig vind aan de indeling van de badkamer, is dat wij op deze manier met elkaar kunnen 
communiceren. Dat is anders wanneer je met de ruggen naar elkaar staat.” De bewoners zijn 
erg tevreden en werken met liefde het interieur af. “Wij kennen zoveel horrorverhalen van 
bouwheren of –vrouwen die ontevreden zijn of met hoge kosten zitten. Wij hebben dit totaal 
niet zo ervaren. Wij zijn erg tevreden met het proces, het resultaat en gaan nu aan de slag om 
de puntjes op de i te zetten.” 

Tekst: Marjolein Belzer

Fotografie: Dré Wouters

“Wij kennen zoveel horrorverhalen van mensen die 
ontevreden zijn of met hoge kosten zitten. Wij hebben 
dit totaal niet ervaren”

Dit project werd mede gerealiseerd 
door:

Architect
Bvba Architectenbureau Bart rançois, Gent
Tel.: 09 – 232 01 35
www.bartfrancois.be

Bouwcoördinator
Ingrid Saerens
Tel.: 0473 – 567 367

Tuinontwerp en -aanleg
Tuin- en Landschapsarchitectenbureau UNITAS, 
Nieuwkerke
Tel.: 0496 – 234 866
www.unitas.bz

Maatwerk & keuken
Frank Tack Keukens, Oostrozebeke
Tel.: 051 – 40 47 18
www.franktack.be

Schouwen
Schouwen Van Damme, Gentbrugge
Tel.: 09 – 230 28 00
www.schouwenvandamme.be

Binnendeuren
Detha Doors, Ternat
Tel.: 02 – 30 45 644
www.dethadoors.be

Parket
De Waegeneer Parketvloeren, 
Erembodegem (Aalst)
Tel.: 053 – 78 42 52
www.parketdewaegeneer.be

Rieten dak
Rieten Daken Lambrecht, Waregem
Tel.: 056 – 61 62 10
www.rietendakenlambrecht.be

Ruwbouw
DVD Bouw, Hamme
Tel.: 0473 – 82 59 84
www.dvdbouw.be

CV, sanitair & ventilatie
Vermeulen & zonen, Nazareth
Tel.: 09 – 230 81 31
www.vermeulen-zonen.be

Kaleiwerken 
Bouwwerken De Ruyck, Denderwindeke
Tel.: 054 – 24 28 30
www.bouwwerkenderuyck.be
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