
Bart François Architects34

STIJL ALS 
OVERKOEPELEND ELEMENT

BART FRANÇOIS ARCHITECTS
Met de bouw van zowel een tweede woning als 
een bijgebouw naast zijn eigen villa heeft een 
Vlaams industrieel zijn perceel getransformeerd 
tot een heus domein. Rozenperken en bloemen-
weiden in de tuin accentueren de Engelse invloed 
in de stijl van de gebouwen. Ook in het interieur 
vallen de Angelsaksische elementen en het 
 vakwerk op. Een tijdloos domein dat in de negen-
tiende eeuw hoge ogen zou gooien maar dat 
evengoed doet in de eenentwintigste.      

Bart François | Architect

Fotografie: C
O

BA Photography
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Parketvloeren: De Waegeneer Parketvloeren
Gashaard (merk): Cosyflame, verdeler Vermandel-Dias
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VER ZICHT
In de nieuwe villa geeft de eethoek uit op een terras dat uitloopt 
in een groot gazon tussen de diverse huizen en gebouwen. Het 
zicht reikt helemaal tot de eetbare tuin en de serre achterin en 
benadrukt zo de eenheid van het domein. Ook de ramen van de 
maatwerkkeuken geven uitzicht op de tuin. De woonkamer is welis-
waar open aan de kant van eethoek en keuken en toch duidelijk 
meer besloten. De plafondhoge houten wandkasten, de brede 
banken en de open haard geven de ruimte figuurlijk en letterlijk 
warmte en nodigen uit tot een fijn gesprek of een goed boek. 

Maatwerk interieur en keuken in de villa: Nobhill
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Trappen: Trappemakerij Steels
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Beeld & geluid: Di Monaco
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APARTE STUDIO
In de hal valt vooral de liftcabine op. “We hebben ze zelf bekleed met  spiegels 
en er een comfortabele zitbank in geïnstalleerd,” zegt de man die belast is 
met het onderhoud van de diverse gebouwen, iemand die in vroeger tijden 
de titel van major domus had gekregen. Hij gaat via een wenteltrap voor 
naar de bovenste verdiepingen. Op elke etage wordt die trap verlicht door 
een grote wandlamp, met een armatuur in de vorm van een schildpaddek. 
We komen uit bij de toegang tot een aparte studio. “Deze is bedoeld voor 
een eventuele toekomstige huishoudelijke hulp, niet voor permanente 
 bewoning maar voor een geregeld overnachten. Ze is van alle gemakken 
voorzien, zoals een eigen badkamer, maar heeft ook een separate ingang 
van buitenaf. Ze kan dus ook als aparte studio worden bewoond.”

RIANTE DRESSING
Op de bovenverdieping zijn een ruime slaapkamer, een riante dressing en 
een moderne badkamer ingericht. Een collectie Louis Vuiton tassen bovenop 
planken wachten op enthousiaste gebruiksters. Het lijkt nu al een huis dat 
voor verschillende generaties geschikt is: er is de lift maar ook de wentel-
trap, de van alle gemakken voorziene maatwerkkeuken maar ook de leeg-
staande studio. Door het vroegere ouderlijk huis te vervangen door dit 
nieuwe heeft de opdrachtgever het verleden een verlenging gegeven in 
de toekomst.  Wie de toekomstige bewoners zullen zijn, is nu nog een 
vraagteken, maar dát het mensen zullen zijn die nauw verbonden zijn met 
de familie en het domein staat nu al vast. Met elk nieuw gebouw dat er 
verrijst wordt de band tussen de twee alleen maar hechter. 

Pleisterwerken, valse plafonds- en wanden en isolatiewerken: Gepae

Handmade (op maat) hang- & sluitwerk: 
Van Cronenburg
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Het domein heeft verscheidene ingangen aan verschillende 
straten. Esthetisch is het een verrijking voor de hele buurt, 
financieel is het dat niet. De eigenaar heeft bestaande 
 huizen afgebroken en doordat het domein zo’n sterke 
 eenheid vormt is het niet op te knippen in afzonderlijk 
 verkoopbare percelen. “Dat is ook nooit mijn bedoeling 
 geweest,” zegt hij. “Ik heb de ouderlijke woning vervangen 
door een nieuwbouw. Nu kunnen er gasten verblijven, later 
kan ik er eventueel zelf in trekken. Om toch voldoende privacy 
te creëren tussen het nieuwe huis en dat waar ik met mijn 
gezin woon, heb ik een bijgebouw tussen de twee villa’s 
 laten zetten. We kijken dus nooit bij elkaar in de keuken.” 

GOLFSIMULATOR
Het bijgebouw bestaat uit twee verdiepingen. Het gelijkvloers 
is een privékantoor voor de ondernemer, een plek waar hij 
zich terug kan trekken om, gezeten in één van de mooie 
 Engelse meubelen, rustig na te denken. De kelderverdieping 
staat geheel in het teken van ontspanning en niet van werk. 
Er is een ruimte die zowel een golfsimulator als een home
cinema omvat. Gasten kunnen in stoelen op een verhoging 
plaatsnemen om elkaars sportieve prestaties te bewonderen 
maar evengoed om een film te zien. Aansluitend kan ieder
een iets inschenken aan de huisbar. En toch is de ruimte geen 
typische ‘mancave’, omdat er bij de inrichting evenveel aan
dacht is besteed aan sfeer als aan activiteiten. Dat blijkt uit de 
keuze van de comfortabele en fraaie fauteuils en uit de luster 
boven de bar: een hoogst origineel vormgegeven cluster van 
lampen. Het blijkt uit de spiegels, die de ruimte groter doen 
lijken.  Dat blijkt ook uit het klassiek Italiaanse plafond met een 
trompe l’oeil. Het gecombineerd effect ervan is zó groot dat 
je als bezoeker snel vergeet dat je onder de grond zit. De 
ruimte oogt en voelt niet als een kelder.  

Binnenschrijnwerk bijgebouw: Meubelmakerij Verdonck
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Alarm en camerabewaking: Secureog

Buitenverlichting: Tekna

Poorten: Pouleyn

Handmade (op maat) hang- & sluitwerk: 
Van Cronenburg
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DE KUNST VAN HET WONEN
Bart François was de architect die de eerste villa op het 
domein bouwde en hij is ook degene die de gebouwen 
die volgden uittekende. Opdrachtgever en architect 
hebben in de loop van achttien jaar een diepe 
vertrouwens band opgebouwd, maar de basis daarvoor 
was al gelegd vóór de eerste plannen werden gemaakt. 
“We delen een sterke voorliefde voor de Angelsaksische 
cultuur en we reizen allebei graag naar Engeland,” zegt 
Bart François. “Bij de bouwheer uit zich die in zijn 
 enthousiasme voor rozentuinen, maar ook in die voor 
Engelse meubelen. Hij weet hoe hij die invloeden in zijn 
domein moet vertalen. Hij is een man die de kunst van 
het wonen perfect verstaat. Zijn domein heeft de 
 bijnaam ‘the domain with the four chimneys’. Hij houdt 
van schoorstenen en ze  zijn een kenmerk van mijn huizen. 
Inmiddels staan er trouwens al zeven.” 

EEN WOORD IS EEN WOORD
Vertrouwen krijgen is niet hetzelfde als een carte blanche, 
relativeert Bart François. “Zowel voor mij als voor de 
 aannemers en onderaannemers geldt dat we ouderwetse 
afspraken hebben gemaakt, waarbij een woord een 
woord is. Net als bij de vorige woning hebben we hier het 
beste van onszelf gegeven. Als het tegenzit, los je het op. 
Dat verklaart het hoge niveau van afwerking. Ook voor mij 
geldt dat ik nog meer aandacht aan details heb kunnen 
besteden in deze woning voor de moeder en het bijgebouw 
dan in de vorige panden. Maar het hielp ook dat ik 
 bevriend ben met mijn opdrachtgever en dat ik zelfs zijn 

familie in de loop der jaren goed heb leren kennen. Zo kon ik een huis 
 ontwerpen dat op maat van toekomstige bewoners is bedacht maar dat 
ook volledig aansluit op de rest van het domein. In feite heb je zelfs nergens 
zo’n mooi zicht op de tuin als vanuit deze woning.” 

COMPLEMENTAIR
Ook de interieurontwerpsters hebben volgens Bart François een huzaren
stukje geleverd. “In de keuze van de kranen, deurknoppen, kleuren en 
texturen, voel je de hand van Ilse de Meulemeester.” Zij kan als geen 
 ander spelen met stijlen en materialen, wat vooral blijkt uit de inrichting 
van de woning met subtiele toetsen in het bijgebouw. “Maar ook de 
 inbreng van Inge Vermeren is zichtbaar. Inge is vooral sterk in de technische 
kant van het interieurontwerp, Ilse in de creatieve, maar eigenlijk zijn de 
twee  vakvrouwen in deze woning zo complementair geweest, dat het 
resultaat meer is geworden dan de som der delen.” 

Tuinaanleg: Tuinen van Strydonck

Dakconstructies en gevelbekleding: Schrijnwerkerij De Both Fo
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Pleisterwerken, valse plafonds- en wanden 
en isolatiewerken
Gepae, Sint-Niklaas
www.gepae.be

Tekst: Jeroen Kuypers  I  Fotografie: German Bourgeat & Annick Vernimmen. Portretfoto: COBA Photography 

BOVENSTAAND PROJECT IS TOT STAND GEKOMEN IN SAMENWERKING MET

PARTNERS & LEVERANCIERS

Architect
Architectenbureau Bart François, Sint-Martens-Latem
www.bartfrancois.be

Ruwbouw
Bouwwerken R. Notte En Zonen, Wetteren
www.bouwwerken-notte.be

Maatwerk interieur en keuken in de villa
Nobhill, Turnhout
www.nobhill.be

Parketvloeren
De Waegeneer Parketvloeren, Aalst
www.parketdewaegeneer.be

Trappen
Trappenmakerij Steels, Sint-Niklaas
www.theartofstairs.be

Lift
Kone, Brussel
www.kone.be

Gashaard
Cosyflame, De Pinte
www.cosyflame.be
Verdeler Vermandel-Dias, Sint-Gilles-Waas

Stonedesign
Van Den Weghe, Zulte
www.vandenweghe.be

Hang- & sluitwerk
Van Cronenburg, Ghent
www.vancronenburg.be

W- Installatie
Ecoterm, Sint-Niklaas
www.ecoterm.be

Golfsimulator
Beats of Golf, Edegem
www.beatsofgolf.com

Beeld & geluid
Di Monaco, Sint-Niklaas
www.dimonaco.be

Alarm en camerabewaking
Secureog, Zele
www.secureog.be

Dakconstructies en gevelbekleding
Schrijnwerkerij De Both, Berlare
www.deboth.be

Buitenverlichting
Tekna, Lokeren
www.tekna.be

Binnenschrijnwerk bijgebouw
Meubelmakerij Verdonck, Lokeren
www.meubelmakerijverdonck.be

Domotica systeem
Qbus, Erpe-Mere
www.qbus.be

Chapewerken
Royaux Chape En Isolatie, Brugge
www.royaux.be

E-Installatie
Piet van Hoecke, Laarne
www.elektriciteitswerkenpietvanhoecke.be

Kroonluchter (boven de eettafel + bijgebouw)
Kroonluchterhuys Wenro 
www.kroonluchterhuys-wenro.com

Tuinaanleg
Tuinen van Strydonck, Waasmunster
www.tuinenvanstrydonck.be

Tuinarchitect
Bert Kriekelmans

Poorten
Pouleyn, Vichte
www.pouleyn.be

Interieurontwerpster
Ilse De Meulemeester, Antwerpen
www.ilsedemeulemeester.be 
Instagram: idm_interoir

Interieurarchitecte (technieken)
Inge Vermeren, Grobbendonk

Bouwcoördinator
Ingrid Saerens

Ruwbouw: Bouwwerken R. Notte & Zonen BVBA

Interieurbouw
Peter De Vos (i.s.m. Meubelmakerij Verdonck),
Lokeren 
www.interieurbouwdevos.be


