
Een geslaagd huis is als een tweede huid
Over de Belgische kust wordt al decennia geklaagd dat er teveel modernistische ‘blokken’ staan. Het feit dat er ook nog 

zoveel villa’s en appartementen staan in klassieke stijlen is voor een deel te danken aan Bart François. De bouwmeester 

uit Gent ontwierp er recentelijk drie, in De Haan en Knokke. Zoals altijd legde hij daarbij de lat zo hoog mogelijk en 

bewees hij zowel zijn oog voor detail als voor het geheel.

Bart Francois realiseert enkele projecten aan de kust



Voor een architect ligt het gevaar op mislukking op zijn eigen tekentafel. Het 
schuilt niet zozeer in een verkeerde berekening of scheef gezette lijn maar in een 
gevoel: verliefd worden op je eigen ontwerp. De architect die teveel in de ban is 
van zijn eigen gebouw dreigt dit concept door te duwen bij zijn opdrachtgever, 
met alle onvrede ten gevolg. Voor Bart François moet juist de bouwheer verliefd 
worden op het ontwerp. De echte vakman is daarom in zijn geest niet alleen 
bezig met het optrekken van muren maar evenzeer met het uitdoven van rook-
gordijnen: wat zoekt de opdrachtgever nu werkelijk? In welke woning zou hij 
zich het meest thuis voelen? Dat vergt veel luisteren en observeren. De architect 
die werkelijk begaan is met zijn beroep heeft niet alleen een scherp oog maar ook 
een gespitst oor. 

Klassieke villa in Knokke

Kenmerkend voor de Long Island stijl: de zuilen langs de voordeur.



Eigenzinnige grandeur
De villa te Knokke is er een in Long Island Style, zo genoemd naar het schiereiland 
buiten New York City waar de elite van de Amerikaanse oostkust haar buitenver-
blijven liet bouwen. Deze Amerikaanse stijl kenmerkt zich door het gebruik van 
elementen uit de Grieks-Romeinse oudheid, zoals de zuilen aan de voordeur, en 
een uitstraling van grandeur. Voor een Europees architect is de kunst niet alleen de 
finesses van deze stijl te beheersen maar ze ook met verfijning en oorspronkelijkheid 
toe te passen. Grandeur mag nooit ontaarden in pompeus. Die verfijning toont 
zich hier onder meer in de driehoekige raampjes in het dak, de balustrade op de 
eerste verdieping en de op een vuurtoren lijkende toren in de hoek. De laatste is 
een duidelijke verwijzing naar de nabijheid van de zee, maar ook andere elementen 
zijn zowel knipogen als eyecatchers. De villa lijkt op het eerste zicht overgeplant 
uit de Verenigde Staten en blijkt op het tweede toch nergens anders te kunnen zijn 
bedacht en ontstaan als in Knokke.   

De bouwer van deze eigenzinnige villa is Elbeko, gespecialiseerd in villa-
bouw. De tuin is aangelegd door Stein Corneli. Uiteraard is ze ontworpen 
in een stijl die perfect past bij die van de villa. Daarin speelt de buxus een 
toonaangevende rol, wat verklaart waarom deze boomsoort in tal van 
hoogtes en rondingen zo prominent aanwezig is. Een ander, meer moder-
nistisch, kenmerk van de tuin is de grote mate waarin ze onderhoudsarm 
is. Dat laatste is vooral te danken aan het gebruik van kunstgras. Het oogt 
als natuurlijk gras, maar de kans op een voortdurend binnendringen van 
bladeren en insecten in het ruime, door GR Zwembaden geleverde buiten-
bad is daardoor klein. Op je wenken bediend worden door de zegeningen 
van de moderne techniek, ook dat is immers een bijdrage van de Amerika-
nen aan onze hedendaagse levensstijl.     

“Details maken en breken een concept.”



Klassieke stijlen
“Van jongsafaan wilde ik niets anders dan bouwen,” aldus de 57-jarige Bart François. 
“De studie voor architect ging me vrij gemakkelijk af maar daarna uitte de passie 
zich in hard werken. De omgang met opdrachtgevers vond ik daarbij net zo inspire-
rend als het bedenken van concepten. Ik week echter steeds vaker af van de principes 
die ten grondslag liggen aan de moderne architectuur waarin ik ben opgeleid. Ze 
voldeed steeds minder aan de steeds hogere verwachtingen die ik koesterde. Daarom 
ben ik me gaan toeleggen op andere, meer klassieke stijlen. Tien jaar lang ben ik 
vaak naar de Normandische kust en naar Wales en het zuiden van Engeland gereisd. 
Ik heb daar honderden villa’s in de stijlen als de Normandische, de Bretoense en die 
van Long Island bestudeerd. Ik heb de huizen bekeken en gefotografeerd , bezocht 
en nagetekend, als geheel, en in detail, net zolang tot ik de principes ervan letterlijk 
en figuurlijk in de vingers had.”  

Kenmerkend voor de Long Island stijl: de zuilen langs de voordeur.



Ideale verhoudingen
Maar imiteren is niet aan deze Vlaamse bouwmeester besteed. 
François is vooral geïnteresseerd in de raakvlakken tussen moder-
nisme en classicisme. Hij wil de bouwkunst van vroeger op een 
hedendaags plan tillen “Daarom was de ontdekking van het getal 
Phi voor mij van groot belang. Met  de toepassing van dit oneindi-
ge getal, of beter gezegd met deze getallenreeks, zoals de Italiaan 
Fibonacci ontdekte, kun je tot ideale verhoudingen komen. Hoe 
optimaler de verhoudingen die je in de woning toepast, hoe beter 
die aanvoelt voor de bewoner.  De klassieken hebben ons veel na-
gelaten. Niet alles daarvan is nog even bruikbaar, maar veel wel. 
Het is belangrijk die erfenis met een open oog te bestuderen en ze 
niet op voorhand af te wijzen. Dat is een van mijn twistpunten met 
vertegenwoordigers van de moderne architectuur. Het andere is 
dat architectuur te schools is geworden en het ambachtelijke aspect 
te stiefmoederlijk behandelt. Maar bouwen is in de eerste plaats 
een ambacht. Het is of we van een beeldhouwer zouden verwach-
ten dat hij enkel nog in drie D een concept van een sculptuur 
ontwerpt en nooit meer met zijn handen in de klei zit.” 

Samenwerking met specialisten
Die appreciatie voor het ambachtelijke vertaalt zich bij Bart 
François vooral in een geregelde samenwerking met bedrijven en 
specialisten die hun eigen voorliefde voor het rustieke en klassie-
ke hebben omgezet in een indrukwekkende materialenkennis. 
Daarom koos hij ook voor de twee villa’s in Knokke en De Haan 
voor Vandemoortel Rustieke Bouwmaterialen bvba in Zarren als 
leverancier van onder meer stenen en voor Steels in Belsele, voor 
het trappenwerk. “Je kunt je voorstellen dat een villa die niet 
voorzien is van een plat rechttoe-rechtaan dak gemakkelijk last 
van wateroverlast heeft als de architect en de dakwerker niet pre-
cies weten hoe ze moeten voorkomen dat er regenwater blijft 
staan. Dat zijn uitdagingen die je gezamenlijk aangaat. Vroeger 
was die expertise meer wijdverspreid, nu is ze eerder zeldzaam. “ 

Het contrast tussen het metaal van het keukenblok en het hout van de tafel onderstreept het unieke karakter van de laatste.



De hoge ramen bieden gelegenheid tot het creëren van aparte zithoekjes. 

Grandeur, ook binnen. Het beeld in de hoek overschouwt en ziet dat het goed is. 



Een trap die men zichtbaar en statig kan afdalen hoort ook bij de Long Island Style. Niet voor niets kennen talloze Amerikaanse films een dergelijke scène. 



Het interieur inrichten is eigenlijk een specialisme op zich. Jarenlang nam Bart François ook dit deel van het 
concept voor zijn rekening, maar in de loop der tijd is hij daarvoor gaan vertrouwen op specialisten die er minstens 
even goed in zijn als hijzelf. Frank Tack in Oostrozebeke is de meest prominente van hen. Hij ontwierp de keukens 
in deze huizen, maar hij is evengoed in staat een totaalinrichting voor zijn rekening te nemen.

Lichtinval
Details maken en breken een concept. Als bouwmeester en bouwheer het eenmaal eens zijn over het geheel gaat Bart 
François zich toeleggen op de bijzonderheden.   “Ik ben heel geregeld op de werf om te zorgen dat alles vlot verloopt 
maar ook om op de details te letten. Voor het appartement in Knokke was een detail bovendien erg belangrijk. Ik 
heb oog gehad voor het moment van de optimale lichtinval door de stand van de zon. Die lichtinval is mede bepa-
lend voor de sfeer en dus voor een deel van het woonplezier. “ 

Passen bij de persoonlijkheid
De details moeten ook kloppen om het effect op de opdrachtgever niet te verstoren. Als een huis wordt opgeleverd 
met tal van fouten gaat alle aandacht naar het corrigeren daarvan en raakt de verliefdheid op het geheel onderge-
sneeuwd. Want het is niet meer of minder dan een gevoel van verliefdheid dat Bart François wenst te bereiken, geen 
tevredenheid, geen opluchting, zelfs geen thuiskomen. “Waar het mij om gaat is dat de opdrachtgever veel van 
zichzelf herkent in de woning. Het mag geen mooi en comfortabel maar uiteindelijk toch anoniem huis zijn dat hij 
betrekt, nee, het moet een woning zijn waarin hij zoveel mogelijk aspecten van zijn persoonlijkheid vertaald ziet, die als 
een tweede huid om hem past. De klassieke stijlen zoals ik die toepas lenen zich daartoe beter dan de modernistische.” 

Van ambachtelijk naar kunstzinnig
Als Bart François klaagt dat de moderne architectuur te schools is geworden bedoelt hij ook dat ze te ver van het 
artistieke is komen te staan. Het is geen toeval dat zijn bureau is ondergebracht in de kantorenvilla Huize Minne in 
Sint Martens Latem. De monumentale villa is gebouwd en ontworpen door de beeldhouwer Georges Minne, pro-
minent lid van de Latemse school. Voor Bart François vertegenwoordigt hij de directe link tussen de architectuur en 
de beeldhouwkunst, ofwel een doorlopende lijn tussen ambacht en kunst. “Ik vraag me altijd of wat ik doe kunst 
genoemd kan worden. Meestal is architectuur te schools om zelfs maar ambachtelijk te zijn, vaak is ze te ambachtelijk 
om artistiek te kunnen worden genoemd  maar soms lopen die laatste twee in elkaar over. Na meer dan een kwart 
eeuw in het vak probeer ik nog steeds mijn grenzen te verleggen, in de hoop daarbij niet alleen een prachtig gebouw 
maar tegelijk een stukje kunst te creëren.” 
Voor de bouwmeester blijft het een streven en een vraag, maar voor zijn opdrachtgevers is het antwoord al gegeven. 
Verliefd worden op een huis heeft veel weg van verliefd worden op een schilderij of beeldhouwwerk. Het is een mo-
ment van herkenning en tegelijk van buiten jezelf treden. Als we die definitie van kunst hanteren heeft deze architect 
langs de Vlaamse kust al heel wat kunst in steen en hout laten verrijzen.

Tekst: Jeroen Kuypers

Fotografie: Jaro van Meerten

 Modern badcomfort, maar ook hier het gebruik van prachtig hout om de esthetiek te onderstrepen. een dergelijke scène. 

Dit project werd mede gerealiseerd door:

Architect
Bvba Architectenbureau Bart François, Sint-Martens-Latem
Tel.: 09 – 2320135
www.bartfrancois.be

Projectontwikkelaar
Elbeko Villabouw, Zele
Tel.: 052 – 459540
www.elbeko.be

Vitrum
Producent in glazen deuren (partner Reynaers)
Tel.: 050 – 685 845
www.vitrumbvba.be

Sanitair & centrale verwarming
Peter De Groote BVBA, Knokke-Heist
Tel.: 0486 – 515946
www.peterdegrooteverwarming.be

Zwembad
GR Zwembaden, Knokke-Heist
Tel.: 0474 – 494585
www.gr-zwembaden.be

Dakconstructie, ramen & deuren
Schrijnwerkerij Rottiers, Bornem
Tel.: 03 – 8991460
www.schrijnwerkerij-rottiers.be

Chape
Isolatiechape Royaux bvba, Brugge
Tel.: 050 – 323130
www.isolatiechape.be

 
Schilderwerk (binnen en buiten)
Muyshondt Decorations, Uitkerke
Tel.: 0475 – 642805
muyshondt.decorations@pandora.be

Keuken
Grando Keukens, Brugge
Tel.: 051 – 229176
www.grando.be

Keukenapparatuur (o.a. de grill, het fornuis 
van het merk Molteni en de dampkap)
Gerard De Wolf bvba, Knokke-Heist
Tel.: 050 – 513118
www.gerarddewolf.be



Engelse cottage met eiken 
gevelbeplanking in De Haan

Een rijkdom aan details en een weelde aan rustieke materialen.



Craftmanship binnen en buiten
De Engelse villa in Den Haan kenmerkt zich door het uitbundig gebruik van 
rustieke materalen. Degelijk Engels eikenhout, al licht verweerd en daardoor 
nog natuurlijker ogend, wisselt af met ruwe Belgisch natuursteen en prachtig 
stukwerk. Ook in de kap is gebruik gemaakt van verschillende materialen, ener-
zijds van dakpannen en anderzijds van riet, geleverd door Lambrecht in Ware-
gem. Die afwisseling fixeert het oog van de kijker op de vele details: de hoge 
ramen beneden, de kleinere boven en niet te vergeten de drie schouwen. Deze 
ogenschijnlijke overdaad aan schoorstenen was nodig omdat de villa over niet 
minder dan drie haarden beschikt. Het is niet de enige overeenkomst met de 
historische Engelse landhuizen waarnaar het ontwerp van deze villa verwijst. 

Drie schouwen voor drie verschillende haarden. 



Ook de keuken is in bijpassende stijl, dat geldt zelfs voor het fornuis.

De eigenaar is werkzaam in de horeca en heeft de kelder deels gebruikt voor het onderbrengen 
van een uitstekende wijncollectie.  



In een Engelse villa mogen Chesterfield zetels niet ontbreken. 

Tot in de kleinste lades
Maatwerk… de term wordt vaak makkelijker uitgesproken dan omgezet in 
werkelijkheid. In de Engelse villa ging het niet enkel om het bijpassen van 
hoeken en hoogtes. De uiterlijke vormgeving van de kasten moest op maat, en 
de innerlijke net zo goed. Zo moesten in de keuken alle toestellen keurig 
worden weggewerkt achter deuren, wat inhield dat ze eerst perfect in de kasten 
hoorden te passen. In de slaapkamer van de dochter diende een losstaand 
kaptafeltje te komen, exact naar de wensen en op maat van de jongedame. In 
de dressing moesten juwelen kunnen worden opgeborgen in een speciaal 
meubel, volgens een precieze onderverdeling. Frank Tack realiseerde al dit 
maatwerk, van ontwerp tot afwerking en plaatsing. Het materiaal dat daarbij 
werd gebruikt was prachtige Franse eik, zowel in natuurlijke staat als gelakt. 
Hetzelfde geldt voor Phillip Tanghe. Het bedrijf uit Zedelgem stond met het 
sanitair voor een even uitdagende klus. Omdat de villa geen modernistisch 
rechttoe-rechtaan gebouw is, maar eigenzinnige curves en hoeken bezit, kon 
er geen rechttoe-rechtaan sanitair worden gelegd. Ook hier was maatwerk 
vereist, letterlijk tot in de kleinste hoekjes en bochtjes, een klus die dit bedrij  
tot een goed stromend einde bracht.



Voor het exterieur hebben de bewezen robuustheid  en schoonheid van rustieke materialen en klas-
sieke stijlen de middelen geleverd, voor het interieur is er deels beroep gedaan op moderne high 
tech. De uitgebreide domotica werd geleverd door Duo Techno in Brugge. Eerste klas shutters van 
Jasno geven boven in de hal en slaapkamer een optimale bescherming tegen al te opdringerig zon- 
of maanlicht. Het gebrek aan comfort dat de adel in het negentiende–eeuwse Engeland  noodzake-
lijkerwijs voor lief nam, is aan de bewoners van deze villa niet besteed. Maar voor andere aspecten 
van het interieur deden ze een beroep op hetzelfde craftmanship. Zowel in de keuken als in de 
slaapkamers werden alle meubelen op maat gemaakt. De dressing, de keukenkasten, zelfs de keu-
kentafel – niets is standaard. Voor deze opdracht tekende Frank Tack Interieurbouw. Zijn bedrijf 
zorgde ervoor dat de kwaliteit van het maatwerk aan de binnenkant die van dat aan de buitenkant 
kon evenaren. 

Tekst: Jeroen Kuypers

Fotografie: Dré Wouters

“Het maatwerk aan de binnenkant 
evenaart dat aan de buitenkant.”

Dit project werd mede gerealiseerd door:

Architect
Bvba Architectenbureau Bart François, Sint-Martens-Latem
Tel.: 09 – 2320135
www.bartfrancois.be

Interieur
Frank Tack Keukens & interieur, Oostrozebeke 
Tel.: 051 – 404718
www.franktack.be

Haarden
Cosyflame, De Pinte
Tel.: 09 – 2228084
www.cosyflame.be

Kelder
Vandaele Construct NV, Boezinge
Tel.: 057 – 485082
www.vandaeleconstruct.com

Dakwerken
Rieten Daken Lambrecht, Waregem
Tel.: 056 – 616210
www.rietendakenlambrecht.be

Sanitair
Tanghe Philip bvba, Zedelgem
Tel.: 0475 – 892576
philiptanghe@telenet.be

Stalen deuren, de leuning aan de trap en 
de deur in de wijnkelder
Smederij Geert Van De Velde, Overmere
Tel.: 09 – 3675889
www.smederijvandevelde.be

Deurbeslag
Dauby, Wommelgem / Antwerpen
Tel.: 033 – 541686
www.dauby.be

Poort
Pouleyn Poorten, Vichte
Tel.: 056 – 782491
www.pouleyn.be



Dit project werd mede gerealiseerd door:

Een spel van zon- en maanlicht
Appartementencomplex ’t Zonnig Hoekje in 
Knokke heeft zijn naam bepaald niet gestolen. 
Wie hoog wil wonen aan de kust, doet dat om van 
een riant en onbelemmerd uitzicht te genieten – 
kilometers ver. De dakkapels roepen dan ook niet 
voor niets associaties op met vuurtorens en andere 
maritieme uitkijkposten. De zee is op een geraffi-
neerde manier in de architectuur verwerkt. Terwijl 
de bewoners achter de ramen of vanop een balkon 
over het golvende wateroppervlak kunnen turen, 
kunnen voorbijgangers beneden even stil blijven 
staan om op hun beurt de unieke vormgeving van 
het gebouw te bewonderen.

Het gevoel van ruimte buiten de muren diende 
zich te weerspiegelen in het interieur. Het pen-
thouse  beschikt over een flinke oppervlakte van 
niet minder dan driehonderd vierkante meter. 
Om die ruimtelijkheid niet te verstoren heeft elke 
bewoner of gast een eigen territorium. De drie 
grote slaapkamers beschikken bijvoorbeeld elk 
over hun eigen badkamer.  Het appartement is 
vanaf de Zeedijk direct te bereiken via een eigen 
lift, geleverd en geïnstalleerd door Otis. 
Overal in de woning speelt het licht van buiten 
een rol, in de vorm van zonnestralen, door wolken 
gefilterd strooilicht of als het gepinkel van sterren. 
De eenheid met het ritme van dag en nacht, eb en 
vloed en de overgang tussen de seizoenen is per-
fect. Terwijl de vruchten van de zee in de volledig 
geoutilleerde Grando keuken worden bereid, 
zwemmen hun niet gevangen soortgenoten hon-
derden meters verder vrij in de oneindige oceaan. 

“De zee is op een geraffineerde 
manier in de architectuur verwerkt.”

De lift geeft een directe verbinding met de Zeedijk. 

Architect
Bvba Architectenbureau Bart François, Sint-Martens-Latem
Tel.: 09 – 2320135
www.bartfrancois.be

Lift
OTIS NV/SA, Dilbeek
Tel.: 02 – 4813411
www.otis.com

Schilderwerk (binnen en buiten)
Muyshondt Decorations, Uitkerke
Tel.: 0475 – 642805
muyshondt.decorations@pandora.be

Chape
Isolatiechape Royaux bvba, Brugge
Tel.: 050 – 323130
www.isolatiechape.be

Ramen
Geco nv/sa, Anzegem
Tel.: 056 – 681302
www.geco.be

Keuken
Grando Keukens, Brugge
Tel.: 051 – 229176
www.grando.be


