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Architectenbureau Bart François

Bart François

Authentiek en Brits 
geïnspireerd met Vlaamse toets

Ingenieur-architect Bart François creëert vanuit het diepste van zijn wezen. Hij 
gaat daarbij passioneel op zoek naar harmonische verhoudingen en luistert naar 
de ziel van de bouwheer om uiteindelijk het concept te realiseren dat de spiegel 
is van de bewoners en hun eigenheid. Op die manier geeft hij zijn architecturale 
visie vorm. Het werk van Bart François wordt vaak gekenmerkt door een subtiele 
mix van Britse, Normandische en Vlaamse invloeden en mondt steeds uit in 
tijdlozeenauthentiekecreaties.Definessewaarmeehijtewerkgaat,wordtraak
weergegeven in het boek ‘A thing of beauty is a joy forever’. Daarnaast heeft de 
architect ook hedendaagse projecten en vooruitstrevende appartementencom-
plexen op zijn palmares.08
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Entree | Klasse, licht en openheid binnenin 
Bij binnenkomst heet de vloer van gerecupereerde blauwe 
hardsteenklinkers je meteen welkom in deze warme, landelijke 
villa. Direct naast de entree bevindt zich het trappenhuis naar 
de verdieping en de kelder, en verderop de lift. Wanneer je 
doorloopt, voel je je direct omarmd door de omgeving. De 
hele binnenruimte baadt in het licht, dankzij de grote raam-
partijen met aluminium schrijnwerk in slanke en verzonken 
profielen. Ook enkele glazen, pivoterende binnendeuren in 
een licht en zwart stalen frame dragen hieraan bij.

Living & keuken | Modern met natuurlijke materialen
De spierwitte keuken is een schitterende realisatie van 
Bulthaup, met toptoestellen van Miele en Gaggenau.  Zowel 
in het kookgedeelte als bij het eiland werd gewerkt met een 
combinatie van een unieke travertinsteen en inox. De vloer van 
blauwe hardsteen beklemtoont de landelijke ligging van deze 
villa. De ronde hanglampen boven het eiland complementeren 
het natuursteen en vormen een kunstzinnige eyecatcher. Het 
eiland werd verlengd met een natuurstenen bar met krukjes, 
waaraan de bewoners gezellig samen kunnen ontbijten of 
onder het genot van een wijntje de dag kunnen doornemen.
 
In de eetruimte, die als familyroom gebruikt wordt, prijkt een 
eettafel met bijpassende stoelen. De Skyfall-pendel boven de 
eettafel vangt direct je blik. Om de dining en de keuken 
separaat te houden, vormt een kastenwand in een lijst van 
eikenhout op een subtiele manier een afscheiding tussen beide 
woonfuncties. In de wand zijn onder meer een wijnklimaatkast, 
koelkast, diepvries en de deur naar de bijkeuken verwerkt.

De living is bij uitstek de plek om te ontspannen na een lange 
dag. Op de sofa van Minotti of in de lederen fauteuils is het 
heerlijk cocoonen. Ook hier werd gewerkt met hoofdzakelijk 
witte kasten en kastenwanden, die de ruimte harmonie en 
elegantie verlenen. Op witte winteravonden is het ’s avonds 
goed vertoeven bij de houthaard met glazen front. Alles ademt 
hier rust en ingetogen klasse uit.  

Plaatsing XINNIX deuren: Gepea 
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Pleisterwerken: Gepae
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Mainsuite & badkamer | Rustgevende privatieve ruimtes 
Via de eiken trap komen we op de verdieping. Hier werden 
de mainbedroom met dressing en badkamer ondergebracht, 
net als twee kinderslaapkamers met apart toilet en douche-
ruimte en een logeerkamer in de voute boven het thuiskantoor 
 ondergebracht. Boven ligt overal parket in eik, behalve in de 
mainbedroom waar zowel de vloeren als wanden in mortex 
uitgevoerd werden. Centraal in deze badkamer staat het 
vrijstaande bad Senzo Xonyx van Desco. Het zwarte kraan-
werk is van Nobili. De handdoekdrogers zijn maatwerk van 
Smederij Van De Velde, net als de stalen deuren beneden en 
andere details. In de dressing staat een massief ladenblok 
van wengé. 

Badkamerkranen: VOLA België
Pleisterwerken en gyprocwerken: Gepae
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Exterieur | Een sfeervolle, verfijnde architectuur 
Ten zuidwesten van Antwerpen bevindt zich deze unieke 
villa in een landelijke omgeving. Architect Bart François 
uit Gent kreeg nagenoeg carte blanche van de bouwheren 
en wist met dit ontwerp een unieke en opvallende woning 
neer te zetten. Dit onder meer door het gebruik van 
hoogwaardige, duurzame materialen en een tijdloze 
vormgeving die vrij Angelsaksisch aandoet. Het veelvuldige 
gebruik van gerecupereerde bouwmaterialen zorgt voor 
een ongeziene authenticiteit. De villa zit boordevol unieke 
details, afwerkingen en detailleringen. Er werd volop gebruik-
gemaakt van materialen als gerecupereerde Bourgondische 
tegelpannen. Goten en afvoeren zijn gerealiseerd in koper en 
er is gewerkt met massieve eiken kolommen. Ook de gevel-
steen is gerecupereerd en de afwerking van het hoofdvolume 
met natuurkalei, evenals het rieten dak op de bijvolumes, 
zorgen voor een boeiende variatie en nonchalance.  Boven de 
voordeur creëert een afdakje in afrormosia beschutting. Een 
blikvanger in het landschap mag je deze villa gerust noemen.
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Bijzonderheden | Extra ruimte, extra luxe 
In de tuin werd een overloopzwembad aangelegd, geflan-
keerd door een karaktervol poolhouse met open haard en 
wegschuivende, glazen harmonicadeuren. Diverse zithoeken 
buiten nodigen uit tot relaxen in elk seizoen. Vanwege de 
volumebeperkingen voor bouwen in agrarisch gebied – zo 
mocht de grens van 1.000 kubieke meter bovengronds niet 
overschreden worden – moest de architect creatief omspringen 
met ruimtegebruik. Bart François kwam met een concept 
dat groter oogt dan wat bij deze volumebeperking te 
 verwachten is. Dit effect wist hij te bereiken met verspringende 
volumes en dakbedekkingen. Ook werd de villa voorzien van 
een ondergronds volume van ruim 300 vierkante meter. Hier 
werden tal van nuttige ruimtes ondergebracht, zoals een 
 garage met autolift, een wasruimte, een wijnkelder en diverse 
technische lokalen. Alvast een geslaagde oefening in 
 optimaal ruimtegebruik. 

Rieten dak: Vranken Rieten Daken
Houten kozijnen, deuren, ramen en poort: Pouleyn 

Buitenkraan: JEE-O via Aguavre SA
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Tuinarchitect: Verdé Tuinarchitectuur
Rieten dak: Vranken Rieten Daken

Architect
Architectenbureau Bart François, 
Sint-Martens-Latem (BE) 
T. +32 (0)9 - 2320135
www.bartfrancois.be 

Bouwcoördinator 
Ingrid Saerens, Waasmunster (BE) 

Bouwbedrijf 
DVD Algemene Bouw- & Renovatiewerken, 
Hamme (BE) 
T. +32 (0)473 - 825984
www.dvdbouw.be 

Rustieke Bouwmaterialen
(o.a. ondervloer, lei, gevelstenen) 
Vandemoortel Rustieke Bouwmaterialen, 
Zarren (BE)
T. +32 (0)51 - 701384 
www.vandemoortel.com 

Keuken en keukenapparatuur 
bulthaup ligna recta bv, Antwerpen (BE)
T. +32 (0)3 - 2903344 
www.lignarecta.bulthaup.be 

Dampkap 
Venduro, Lokeren (BE)
T. +32 (0)9 - 3406000
www.venduro.be 

Wijnkoelkast & kookplaat 
Gaggenau, Brussel (BE)
www.gaggenau.com/be/nl 

Kokendwaterkraan 
Quooker Belgium, Malle (BE)
T. +32 (0)3 - 6465400 
www.quooker.be 

Haard (Kalfire) 
Sierschouwen Van Damme, Gent (BE)
T. +32 (0)9 - 2302800 
www.schouwenvandamme.be 

Parket (eiken) 
De Waegeneer Parketvloeren, Aalst (BE) 
T. +32 (0)53 - 784252 
www.parketdewaegeneer.be
 

Tekst: Evelien de Raaff  |  Fotografie: Jaro van Meerten

Stalen binnendeuren en trapleuning 
Smederij Van De Velde Geert, Berlare (BE)
T. +32 (0)474 - 447940 
www.smederijvandevelde.be

Houten kozijnen, deuren, ramen en poort 
Pouleyn, Vichte (BE)
T. +32 (0)56 - 782491
www.pouleyn.be
 
Pleisterwerken, gyprocwerken en 
plaatsing XINNIX deuren 
Gepae, Sint-Niklaas (BE) 
T. +32 (0)479 - 651392 
www.gepae.be 

Schilderwerk 
de Waal, Kapellen (BE) 
T. +32 (0)3 - 6501650 
www.dewaalverf.be 

Interieurbouw 
NV Diapal, Jabbeke (BE) 
T. +32 (0)50 - 819170  
www.diapal.be 

Domotica 
Duotecno, Sint-Michiels (BE) 
T. +32 (0)50 - 200560 
www.duotecno.be 

Audio & tv-schermen (o.a. B&O) 
Heyman Reference, Temse (BE) 
T. +32 (0)3 - 7711186
www.heymanreference.be 

W-installatie & sanitair 
Saerens Technical Services, Lebbeke (BE) 
T. +32 (0)497 - 452259 
www.saerens-bvba.be 

Raamdecoratie 
Mira Interieurinrichters, Zele (BE)
T. +32 (0)52 - 444470 
www.mira-zele.be
 
Meubelen 
Pot & Berden Interieur, Axel  (NL) 
T. +31 (0)115 - 532526
www.pot.nl 

Buitenkraan 
JEE-O via Aguavre SA, Mechelen (BE) 
www.jee-o.com 

Badkamerkranen 
VOLA België, Brussel (BE) 
T. +32 (0)2 - 4659600 
www.vola.com 

Natuursteen 
Natuursteen Amarello, Lokeren (BE) 
T. +32 (0)9 - 3481780 
www.amarello.be 

Tuinarchitect 
Verdé Tuinarchitectuur, Mechelen (BE) 
T. +32 (0)486 - 657554 
www.verdetuinarchitectuur.be 

Tuinaanleg & bestrating 
Osmunda, Haacht (BE) 
T. +32 (0)16 - 607585
www.osmunda.be 

Zwembad 
Bob Monteyne, Pittem (BE)
T. +32 (0)51 - 747811 
www.bobmonteyne.be 

Dakconstructie
Schrijnwerkerij Paelinck J., 
Destelbergen (BE) 
T. +32 (0)9 - 3557024 
www.schrijnwerkerij-paelinck-j.business.site 

Rieten dak 
Vranken Rieten Daken, 
Heist-Op-Den-Berg (BE) 
T. +32 (0)475 - 634344 
www.rietendakenvranken.be 

Tegelpannen dak
Dakwerken De Vos, Ninove (BE)
T. +32 (0)54 - 300891 
www.devosdakwerken.be 

Partners
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