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Een nieuwe toonzaal? 

Als we nu eens een nieuwe toonzaal zouden bouwen? 

Vlak aan onze werkplaatsen? Zou dat de efficiëntie niet enorm 

vergroten?  Ook al liggen toonzaal en werkplaatsen slechts een 

kilometer van elkaar, als we alle medewerkers dichter bij elkaar 

brengen, dan kunnen we allemaal nog beter én nog meer vanuit 

het product denken én werken. Ja, als we eens een nieuwe toon-

zaal zouden bouwen.

Het plan komt niet van de ene op de andere dag, maar gaat 

terug tot 2008 toen we de werkplaats met tweederde hadden 

uitgebreid. De grond was er. En er ontkiemden meteen allerlei 

ideeën. We brachten er lijn in. Eerst op een blad, dan tijdens de 

gesprekken met architect Jan De Bie, tot het concept in 2009 een 

feit werd. Die nieuwe toonzaal, dat zou een strak gebouw worden. 

Een nieuwe toonzaal met open ruimte én veel licht en glas.

De verkavelingswijziging vergde tijd en veel goede moed tot het 

dossier begin 2012 groen licht kreeg. Het had veel voeten in de 

aarde, maar vanaf dan hadden we ook alles in handen om het te 

maken. En die nieuwe toonzaal, die staat er intussen. Het is een 

pareltje. Zowel qua architectuur als naar techniek. Dingen die je 

niet meteen ziet maar die wel een gigantische meerwaarde zijn 

als werkomgeving en net dat tikkeltje meer comfort geven.  

Die nieuwe toonzaal is er voor onze klanten, maar ook voor onze 

medewerkers. Het is een knap staaltje techniek en legt de nadruk 

op onze producten. Producten die net dat tikkeltje meer bieden. 

Dat is onze aanpak en dat willen we ook tonen. Met onze nieuwe 

toonzaal. Maar ook met deze papieren variant, een magazine dat 

net als het gebouw is ontstaan vanuit een visie. En vanuit gesprek-

ken met mensen. Mensen als Thomas en Johan van Cafeine.be. 

Het is een knap pareltje geworden met oa 2 diepgaande gesprek-

ken met Aalsters Architect Pascal François en Antwerps Interi-

eurarchitect Arjaan de Feyter waar we sinds vele jaren een hele 

fijne samenwerking hebben. Kortom een must have. We wensen 

jullie veel plezier met het neuzen in deze eerste Fire + Places.

— Arn Bosmans 
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ARJAAN
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DE FEYTER
De Antwerpse interieurarchitect ARJAAN DE FEYTER maakt furore met door-

gedreven minimalistische interieurs waarin functionaliteit en comfort hoog in 

het vaandel worden gedragen. Zijn portfolio omvat voornamelijk particuliere 

woningen, hoewel daar steeds vaker grotere woningbouwprojecten bijkomen. 

Arjaan De Feyter is gebaseerd in Zoersel waar hij een door architect  

Herman Andriessen ontworpen huis uit 1969 betrekt. De groots opgezette reno-

vatie van zijn ‘Zoersel House’ is ontegensprekelijk een van zijn belangrijkste reali-

saties tot nog toe. “De woning kampte met een aantal fundamentele technische 

gebreken die we bij de aankoop niet meteen zagen. Bijvoorbeeld het feit dat de 

staalstructuur binnen amper of op sommige plaatsen zelfs niet geïsoleerd was, 

met enorme koudebruggen als gevolg. Laat ons zeggen dat we er flink wat werk 

aan hebben gehad”, lacht Arjaan De Feyter. 

ARJAAN DE FEYTER
INTERIEURARCHITECT

WWW.ARJAANDEFEYTER.BE CONTEXTUEEL

Met oog voor de originele context ging de ontwerper aan de slag en creëerde 

er op het gelijkvloers zijn kantoor met een cleane look die door de witte giet-

vloer nog wordt versterkt. De bovenbouw daarentegen omvat de woonruimte 

en door middel van een donker parket en een keuken in moeraseik krijgt dit 

een veel warmere en intiemere atmosfeer. Het lijkt ook helemaal aan te sluiten 

op de sfeer van de jaren ’60 en ademt bijna de sfeer van de Amerikaanse 

architectuur als van Richard Neutra. “De context van een huis - en dat geldt bij 

ons in elk project - geeft je allerlei antwoorden tijdens het ontwerpproces. 

Hoe ruimtes zich ten opzicht van elkaar verhouden en hoe je een logische én 

dus optimale circulatie kan krijgen doorheen het interieur. Dat zijn de dingen 

waar we met het bureau toch een verschil in willen maken.” 



CHARACTERIZED 
BY A FONDNESS 
FOR PURITY.
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Een goede circulatie zorgt ervoor dat het interieur als rustgevend wordt ervaren.

Als daarbovenop nog een uitgepuurde belijning aan wordt toegevoegd dan laat een woning 

helemaal een ‘logische’ indruk na, niettegenstaande het denkwerk dat eraan voorafgaat niet 

zo eenvoudig is. “Heel vaak stoppen we lijnvoeringen in details van kasten of verlichting die 

de klanten pas na jaren opvallen. Dat ze zeggen: tiens, nu pas valt ons op dat die lijn eigen-

lijk bepalend is voor dat én dat ook dat daarom zo is...”, merkt de in 1999 aan het Antwerpse 

Henry Van de Velde Instituut - vandaag Artesis - afgestudeerde architect op. 



NIEUW MODERNISME

Optimaal gebruik maken van de beschikbare ruimtes lijkt een 

cliché maar het is voor De Feyter een absolute must om goede 

interieurs te krijgen. Terwijl hij er de projectplannen bijneemt van 

het Antwerpse kantoorgebouw Van Ommeren dat bekend staat 

als ‘Het Glazen Huis’, het modernistische monument uit de late 

jaren dertig van de Nederlandse avant-gardisten Brinkman en 

Van den Broek. Dat project wordt ontwikkeld door UrbanCapital 

met Christine Conix als architect en waarvoor Arjaan De Feyter 

de indeling maakte. 

“Dit is de eerste indeling gemaakt volgens een klassiek, bijna 

stereotiepe indeling. Als je dit op deze manier aanhoudt, dan 

verspil je gewoon heel veel ruimte. Daarom hebben wij een 

andere aanpak voorgesteld waarbij we een volledige wand gaan 

benutten met kasten en kastruimte. Bijkomend kunnen we een 

andere circulatie implementeren mét groter aanvoelende ruimtes 

als gevolg én meer flexibiliteit voor de bewoners.” Met succes, 

want in geen tijd waren alle appartementen verkocht. Net bij dit 

soort oplossingen schat De Feyter de inbreng van Bosmanshaar-

den zo hoog in. “Ik weet al niet meer hoe lang ik Arn Bosmans ken, 

maar als interieurarchitect is het een verademing om aannemers 

te kennen die eenzelfde streven naar technische en esthetische 

verfijning hebben”, klinkt het. “Bij Bosmans gaat het ook lang niet 

over de haard alleen, maar de ultieme integratie van een haard in 

een meubel én net dat meubel is zo mogelijk de grootste sfeer- of 

ruimtebepaler.”

Dat Arjaan De Feyter beschouwd mag worden als de coming man 

van de Vlaamse interieurarchitectuur staat buiten kijf. De nieuwe 

projecten stapelen zich alvast op én zijn kantoor breekt stilaan uit 

haar voegen. “We gaan naar alle waarschijnlijkheid het kantoor 

overhevelen naar Wijnegem naar de door Axel Vervoordt ont-

wikkelde Kanaal-site. Ik kijk er erg naar uit om daar een kantoor 

te kunnen onderbrengen en daar een mooi ontwerp mee neer te 

zetten”, aldus De Feyter over de nabije toekomst. 
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Aan de haard worden de familiebanden 

versterkt, worden de grootste plannen 

gesmeed,  wordt verdriet verwerkt en 

gelachen, veel gelachen. De rust die 

de haard uitstraalt, de perfectie die hij 

toont… tot in het kleinste detail moet 

het verhaal kloppen, want alleen als alle 

details een geheel vormen zal de haard-

wand zijn ware (h)aard tonen.

FIRE +
PLACES
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+ FIRE

+ PLACE

MACHELEN-AAN-DE-LEIE

De houtgestookte liftdeurhaard neemt een prominente plaats in, 

op hoogte geplaatst om zichtbaar te zijn vanuit de ruime keuken 

en zithoek, gekaderd in een lasergesneden staalaccent, feilloos 

ingewerkt in een strak tijdloos maatmeubel in lakwerk en Ameri-

kaans notelaarfineer naar het ontwerp van Filip Deslee.

In dit project neemt Bosmans Fire + Places het volledige pakket tot 

zich, maatmeubilair rond de haard, een haast wel eindeloos lang 

gelakt maatmeubel met binnenschil in notelaarfineer, alsof het een 

vrucht is die opengekraakt werd. 
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In één adem werd ook 

de bureelruimte boven 

aangepakt. Alles volgens 

de zeer zuivere en perfect 

voorbereide projectbundel 

van Filip Deslee. Zelfde 

materialen, zelfde sfeer.

Zelfs de inrichting van 

het kleinste kamertje pas-

seert de revue in lakwerk 

en Getacore®, omdat ook 

daar de juiste sfeer dient 

gezet te worden.
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+ FIRE

+ PLACE

SINT-GILLES-DENDERMONDE

Stoken op de vloer, perfect scouts 

gevoel. Wegdromen zoals bij het kamp-

vuur, spannende heroïsche verhalen, 

een portie bluf. Het hoort erbij.
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Opengashaard ingewerkt in de polybeton, strak gedetailleerd met een 3 zijden 

stalen étiré kader, open nis rechts in staal om de haard meer body te geven in 

het imposant 6 meter hoge metselwerk.

In de zijretour links, een volledig multimedia meubel met uitschuifbare ele-

menten voor de projector.
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SINT-GILLES-DENDERMONDE

De haard op 300 mm hoogte, strak ingewerkt in 

een prefab gegoten zwarte betonsokkel. 

ARCHITECT — PASCAL FRANÇOIS

+ FIRE

+ PLACE

+ FIRE
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Doorlopende rug in zwart staal. De ac-

centuering van de haarden door middel 

van een doorlopend keien bed maakt 

de verbinding tussen eetkamer en 

zithoek discreet maar perfect als een 

virtueel reikende hand. 

Strak ingewerkt multimedia & TV maat-

meubel met op liggende schuifdeur.



PASCAL
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FRANÇOIS
De Aalsterse architect PASCAL FRANÇOIS heeft in 20 jaar tijd een indruk-

wekkende portfolio aan particuliere woningen opgebouwd. Erg divers naar 

materiaalgebruik, maar in de onderliggende functionaliteit is de hand van de 

meester steeds te herkennen: geen architect richt zich zo op het binnenhalen 

van daglicht als Pascal François. “De zon schijnt dan ook voor iedereen”, lacht 

de architect. Toch, de manier waarop hij daglicht vangt, doet altijd dromen.   

Sinds Pascal François in 1994 startte als zelfstandig architect heeft hij nooit om 

opdrachten verlegen gezeten. Het scala aan privé woningen is steeds terug te 

brengen tot een uitgesproken hedendaagse vormgeving geënt op drie belang-

rijke sporen. “We bouwen altijd in functie van een bouwheer. Logisch. Maar dat 

moet ook leiden tot een functioneel uitgebalanceerd grondplan”, zegt Pascal 

François. “Daarnaast werken we ook contextueel. De omgeving is immer bepa-

lend hetzij door een uitzicht, hetzij door een bepaald detail zoals een kroonlijst 

die wordt overgenomen; of net niet. En een derde belangrijke peiler in onze ar-

chitectuur is licht. We proberen altijd te spelen met het licht. Dat is de brandstof 

of de olie waarop onze motor draait en we zullen die veranderende banen van 

het licht zoveel mogelijk proberen te laten meespelen in elk ontwerp.”

PASCAL FRANÇOIS
ARCHITECT

WWW.PASCALFRANCOIS.BE Dat laatste is effectief een belangrijk element in de signatuur van de architect. 

De manier waarop hij lichtstraten of raampartijen weet in te schakelen in een 

bouwvolume, hebben een bepalende impact op de bijzondere woonervaring. 

“En als we het met één lijn kunnen doen, hoeven we er geen twee te tekenen”, 

verwoordt hij bijkomend het heilzame credo van het minimalistische wonen.  

Niet dat Pascal François de vrijheid van de bouwheer daarin aan banden legt, 

wèl de wildgroei aan visuele verstorende elementen. “We gaan nogal ver in het 

detailleren van plannen”, luidt zijn analyse. “Dat maakt dat we een arbeidsin-

tensief ontwerpproces hebben, maar goede detailleringen vooraf leiden tot een 

goede materialisering nadien. Al de rest is dan flexibel. Dan maakt het niet uit of 

je met bakstenen werkt of met staalbouw of een ander scala aan materialen.”  



DE BINDENDE
FACTOR IN ALLES:
LICHT.
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Aan adelbrieven geen gebrek want in de voorbije twee decennia heeft Pascal François een 

indrukwekkend aantal woningen gecreëerd en pas sinds 2007 staan er enkele grotere 

projecten op het palmares. “Een vriend-collega vroeg me om een voorstel in te dienen voor 

een beperkte wedstrijd voor sociale woningen. Dat hebben we uiteindelijk gewonnen en nu zijn 

er al 9 aaneengeschakelde woningen gebouwd in Liederkerke”, klinkt het trots. “Binnenkort 

wordt er zelfs een tweede bouwfase uitgevoerd.” De manier waarop de woonvolumes aan 

elkaar geschakeld werden is alvast opzienbarend, want de 9 woningen aan één zijde van de 

straat openbaren zich aan het straatbeeld als waren het 4 strakke hedendaagse villa’s. 
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De manier waarop Pascal François het geheel van lijnen telkens 

extern als intern op elkaar weet uit te plotten is een onbetwistbaar 

talent. “In de architectuur is er niet één oplossing”, klinkt het even-

wel ontwapenend, “er is niet één zaligmakend antwoord. Dat maakt 

architectuur net zo interessant. Elke keer opnieuw treed je een 

ander creatief zoekproces binnen en blijf je streven naar de juiste 

balans tussen woonfuncties, context en de bindende factor in alles: 

licht.” Dat permanente streven naar kwaliteit en een onvermoeibaar 

oog voor details maakt hem ook tot de gereputeerde architect. 

“Als je voor één huis meer dan dertig detailtekening maakt, dan 

doe je dat met een bepaald doel voor ogen. Vandaar ook dat het 

geheel aan aannemers waarmee we werken ook perfect weten 

dat als we iets voorschrijven tot op de millimeter, dat je dan geen 

centimeter moet nemen.” Pascal Francois verwijst naar een project 

waarbij hij een haard, een gietvloer, het parket en een metalen 

vloerplaat in één punt liet samenkomen en er effectief door de 

vloerder enkele millimeters werd afgeweken met het stopprofiel. 

“Dat is een euvel waardoor alles uit evenwicht werd gebracht.  

De gietvloer kwam immers niet uit op de lijn waar de beschermen-

de vloerplaat voor de haard begon. En daarboven kon de kast niet 

op diezelfde as wordt gehangen én ga zo maar door.” In dergelijke 

gevallen is hij geruggesteund door die detailplannen en wordt alles 

plichtsbewust herdaan tot het klopt. 

KWALITEITSSTREVEN

In dat compromisloze kwaliteitsstreven ligt ook de goede ver-

standhouding met Bosmanshaarden vervat. “Arn Bosmans weet 

wat het vergt om een haard tot in zijn details juist te krijgen én 

hoe belangrijk elke schakel is, al vanaf de ruwbouw. De achter-

liggende techniek inzake ventilatie- of rookkanaal moet je in de 

ruwbouw immers al tot op de millimeter juist voorzien, welnu met 

Bosmanshaarden weet je dat elke schakel goed zit. Zij engageren 

zich van begin tot het einde. Nooit inbinden op kwaliteit, altijd die 

accurate plaatsing van alles, dat maakt waarom we zo graag en 

vaak met hen werken.”



In tegenstelling tot de oude showroom kan Arn Bosmans eindelijk alle haarden 

effectief laten branden. Nou en? Wel, dat is minder evident dan het lijkt want 

bedenk maar even wat een gigantisch vermogen die haarden ontwikkelen. 

“In een toonzaal wil je laten zien welke haardsystemen we hebben en uiteraard 

wil de klant dan vuur zien en bij voorkeur de grootst mogelijke vlam”, zegt Arn 

Bosmans. Een gezellige vlam blijft het beste verkoopsargument. Maar een 

toonzaal waar zestien haarden warmte staan af te geven, dat mag nu ook niet 

tot oververhitting leiden, noch van de klant, noch van de personeelsleden. 

Toen de plannen voor de nieuwbouw concreet werden, zocht Arn Bosmans in 

samenspraak met architect Jan De Bie naar een manier om op een efficiënte 

manier om te gaan met de door de haarden gegenereerde warmte. “Hoe kun-

nen we de warmte die door de verschillende haarden wordt ontwikkeld, gaan 

weghalen uit de showroom zodat het daar nooit té warm wordt en die elders 

gaan gebruiken. Zonder dat er iets verloren gaat?”, klonk de basispremisse 

van het team waarin naast architect Jan De Bie ook Jurgen Van de Walle van 

Proheating Systems en sturingsspecialist Wouter Dhaenens werden betrokken. 

CLIMABOX

Zoals bij elke nieuwbouw tegenwoordig een uitgebalanceerd HVAC-systeem 

vergt - zijnde Heating, Ventilatie en Air Conditioning - vergt, zo was dat in het 

geval van de nieuwbouw van Bosmanshaarden nog een stuk gecompliceerder. 

“De vragen die ik had rond koelen en ventileren, maar ook rond verwarmen en 

dergelijke, kreeg ik elders nooit zo goed beantwoord als bij Jurgen van Pro-

heating Systems”, bekent Arn Bosmans. “Hij zag meteen tal van manieren om 

tegemoet te komen aan mijn problemen en het mooie was dat onze nieuwbouw 

aansluit bij de site waar ook ons atelier ligt en dat dit voor optimale integratie 

zou kunnen zorgen van showroom, kantoren én atelier.”

“We zijn vertrokken bij het basisprobleem: een showroom met 16 haarden 

die allemaal staan branden”, zegt Jurgen Van de Walle over de inbreng van 

Proheating Systems. “Die warmte moeten we afvoeren, weg van de showroom 

en gebruiken het om de burelen te gaan verwarmen of met behulp van een 

absorptiewarmtepomp ook het achtergelegen atelier.” Omdat Arn Bosmans 

vanuit de ervaring met de oude showroom erop stond om vloerverwarming 

aan te brengen om zeker het warmteverval op die momenten dat de haarden 

nog niet allemaal aanstaan op te vangen, kwamen ze snel uit bij een algemeen 

systeem van een ClimaBox. Dit kan immers ook als koeling dienst doen én bijko-

mend voordeel is dat alles mooi in de vloer zit ingewerkt. “Geen buizen aan het 

plafond of andere esthetische vervuilende elementen”, lacht Arn Bosmans.  

“Dan zetten we eens een mooi gebouw, dan gaan we dat toch niet gaan verk-

wanselen met allerhande technisch buizen die uit de muur of het plafond steken.”

SMART
BUILDING

NIEUWE SHOWROOM ALS TECHNISCH SUMUM 

De gloednieuwe showroom van Bosmanshaarden is niet alleen een architectu-

raal baken, maar vooral een technisch bijzonder vernieuwend project.  

Zo sereen de minimalistische architectuur van Jan De Bie architects en de 

uitgebalanceerde ruimteverdeling tussen showroom en kantoorruimte,  

zo buitengewoon gesofisticeerd is het systeem van klimaatbeheersing en 

warmterecuperatie. Een vurig pleidooi voor het nieuwe bouwen. 

PANELGESPREK

Arn Bosmans — Bouwheer

Jan De Bie — Architect

Jurgen Van de Walle —  Proheating Systems

Wouter Dhaenens — Electro Dhaenens

Christophe De Schauvre — Journalist
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FREE COOLING

Het principe waarmee Proheatings Systems, geruggesteund door de elektronische sturingen waarvoor 

Wouter Dhaenens instond gaat nog een stap verver, want alle gebouwgebonden sturingen en domotica 

worden geïntegreerd in het HVAC-systeem. “Dat betekent dat het gebouw ook slim gaat redeneren”, 

zegt Wouter Dhaenens. “Gezien we toch een toegangscontrole hebben voor ofwel de showroom, dan 

wel de kantoren of het atelier; dan kan die informatie ook gebruikt worden om het hele verwarmingssys-

teem op te starten of uit te schakelen. Eenvoudig voorbeeld: de laatste verlaat het gebouw en toetst de 

alarmcode in, dan weet het gebouw dat het in koeling kan gaan. Koeling die wordt gegenereerd door 

Free Cooling, dus koude lucht die ofwel van buiten komt, ofwel vanuit de geothermische boringen die we 

hebben gedaan. Of omgekeerd: de eerste komt het atelier binnen, dan stelt dit evenzeer het systeem van 

verwarming in werking.” 

De ultieme integratie van de verwarming en klimaatregeling én het geheel aan elektrische sturingen is 

niet nieuw, maar de manier waarop de aannemers elkaar hierin versterken met het oog op de concrete 

context van de bouwheer en het gebouw is dat wel. “De complementariteit vergt uiteraard meer dan 

alleen maar data-uitwisseling”, zegt Wouter Dhaenens. “Je moet bereid zijn mee na te denken over de 

nodige stappen in de ruwbouw. Om verluchtingskanalen optimaal te plaatsen, of om ook de bekabeling 

erbij te krijgen én tegelijk niet al te veel ruimte op te souperen want in Arn zijn showroom zijn de vierkante 

centimeters duur betaald.” 

Ondanks de goede verstandhouding tussen bouwheer, architect en de HVAC-aannemers ligt de berei-

dheid van de bouwheer om hierin mee te gaan allerminst voor de hand. “Van zodra we samen met Arn 

de plannen aan het concretiseren waren, heb ik gezegd dat hij er zich goed van bewust moest zijn dat 

het niet zomaar een standaard installatie zou zijn. En bijgevolg niet zomaar een kleine kostenpost”, zegt 

Jurgen Van de Walle nog. “Toch, en daarvan zijn we allemaal overtuigd, zal de meerkost van deze hele 

installatie ten opzichte van een modale installatie binnen de vier jaar zijn terugverdiend.”

INDIVIDUELE SCHAAL

Het overlegmodel heeft hen intussen al geïnspireerd om nog een stap verder te gaan, los van de  

Bosmanshaarden showroom. Wel een stap in de richting van de particuliere woningbouw. Want, het 

systeem dat Bosmans op grote schaal in zijn showroom toepast, zou toch op individueel niveau van een 

woning ook een gigantische meerwaarde kunnen worden. “Een haard heeft een vermogen van 10 kilowatt 

terwijl mijn huis eigenlijk maar nood aan 5 kilowatt om helemaal op te warmen. Dus die haard is veel te 

krachtig als warmtebron; tenzij! Tenzij we die warmte gaan afleiden en via het verluchtingssysteem uit de 

living weghalen en in de keuken of slaapkamer binnenblazen. Met een Type D-verluchtingssysteem kan 

dat perfect. Helemaal mooi zou zijn als we de warmte kunnen gaan opslaan om het sanitair warm water 

daarmee te verwarmen”, zegt Jurgen Van de Walle die samen met Arn Bosmans en Wouter Dhaenens de 

proef op de som neemt in zijn eigen nieuwbouw. 

Het biedt alvast perspectieven voor de toekomst, tenminste als de EPB-normering zich op een andere 

manier gaat organiseren. Het huidige rigide systeem zou vooral strafpunten aanrekenen en in de steeds 

strengere normering zou het tegen 2020 zelfs overbodig zijn om nog een haard in huis te hebben.  

Terwijl de waarde van een haard toch buiten kijf staat, zowel naar esthetiek als atmosfeer mààr ook als 

warmtebron die nog veel efficiënter kan worden aangewend dan tot nu toe gangbaar is. Het bewijs wordt 

immers geleverd aan in de nieuwe thuis van Bosmanshaarden, Eegene 91-93 te 9200 Dendermonde.
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HAARD
VERWARMEND

LOCATIE

Eegene 91-93

9200 Dendermonde



PRO HEATING SYSTEMS
Eegene 62, 9200 Dendermonde

T 0479 39 74 74 

www.proheatingsystems.be

ELEKTRO DHAENENS
Lange Akkerstraat 44, 9800 Deinze-Meigem

T 09 386 60 76

new website | www.elektro-dhaenens.be

PRO HEATING
SYSTEMS

ELEKTRO
DHAENENS

Installatie, herstelling en onderhoud van cv 
installaties en het afregelen en instellen van 
regelapparatuur HVAC met vooral betrek-
king op de nieuwe technieken. 

Specialisatie:
Conceptontwerp en integratie Smart Building, 
Toegangscontrole en Bordenbouw.
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HAARD
VS 

WONING

VENTILATIE TYPE A.

NATUURLIJKE VENTILATIE

• Open haard

• Cassette

• Hoogrendements liftdeurhaard

• Gesloten gashaard

VENTILATIE TYPE D.

MECHANISCHE AAN- & AFVOER

• Open haard

• Cassette

• Hoogrendements liftdeurhaard

• Gesloten gashaard

VENTILATIE TYPE C.

MECHANISCHE AFVOER

• Open haard

• Cassette

• Hoogrendements liftdeurhaard

• Gesloten gashaard

VENTILATIE TYPE B.

MECHANISCHE AANVOER

• Open haard

• Cassette

• Hoogrendements liftdeurhaard

• Gesloten gashaard

39

ADW
Lozen Boer — Bedrijvenlaan 13, 9080 Lochristi

T 09 238 14 00

www.adwnv.be

ADW
UW PARTNER IN PLATTE DAKEN MET KUNSTSTOF

ADW is een dakdichtingsbedrijf gespecialiseerd 
in het verwerken van soepele kunststofmaterialen 
op platte, hellende en gebogen daken van private 
en industriële projecten.

enkel met luchtdichte kleppen,

mechanische luchtaanvoer & rookgas afvoer

enkel met 

rookgasventilator
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FIRE +
OUTDOOR

AERTS + BLOWER
Hanswijkstraat 37a/002, 2800 Mechelen 

T 015 210 901 

www.aerts-blower.be

AERTS + BLOWER
INTERIEURARCHITECTEN 

We richten uw woning, kantoor, winkel, ...in, 
van ontwerp tot oplevering, met kleur-, licht- 
en materiaaladvies en meubelontwerp.
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Bij BOSMANSHAARDEN nemen we je 

ook graag mee naar buiten. 

TULP designs voor buiten bieden je een 

mooie selectie van de meest innovatieve 

mogelijkheden met vuur.

Zoals de oranje BARREL van designer Bart Vos.

Dat is een barbecue en vuurkorf ineen.

Roderick Vos heeft een hekel aan intellectuele 

verhalen over eenvoudige gebruiksvoorwerpen. 

Vos: “LOTUS is gewoon een mooie grote schaal 

waar je een lekker fikkie in kunt stoken”.

Of de STOVE van Piet Hein Eek. Een houtkachel met 

een deurtje, gemaakt van ruw staal. 

Geniet er lekker van en laat je inspireren!
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+ FIRE

+ PLACE

ANTWERPEN

Het buitenbeentje van de stad Antwerpen, stadsdeel aan de linker- 

oever van de schelde, in een ogenschijnlijk mondiale Vlaamse woon-

straat, stripte Arjaan de feyter deze woning tot op het bot. 

Hierin krijgt de haard de meest prominente plaats, alles in deze 

woning is opgebouwd rondom de open houtgestookte haard.  

In een imposante lasergesneden maatstalen detaillering, geeft 

deze haard een prachtige inkijkhoek prijs. Overal zichtbaar, 

telkens een andere indruk.
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Het maatstaal werd uitgelijnd op het aansluitend werkblad van de keuken,  

de open houtnis en het stookgedeelte van de haard werden uitgewerkt in  

repetitief gelijnd gietijzer.
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+ FIRE

+ PLACE

ZOERSEL

Een van de eerste staalstructuur woningen in België in de jaren 60, 

is vandaag de thuisbasis van interieurarchitect Arjaan de Feyter. 

Op de eerste verdieping boven de kantoren van is de gashaard 

prominent aanwezig in de leefruimte, centraal tegenover het keu-

kenblok neemt ze haar rol au sérieux, naadloos geïntegreerd in 

een multimedia maatmeubel met in de haardlijn links een open 

decoratieve nis en bovenaan maximale bergruimte.



JAN DE BIE ARCHITECTS
Donklaan 46 - 9290 Berlare

T 09 367 77 91

www.jandebie-architects.com

JAN DE BIE
ARCHITECTS

Architectenbureau, gespecialiseerd in 
nieuwbouw, renovaties en bouwprojecten. 

CONCEPT +  GRAPHIC DESIGN

CAFEINE.BE

Thomas De Bruyne

Johan September

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Arn Bosmans

Eegene 91-93

9200 Dendermonde

FOTOGRAFIE

Thomas De Bruyne

INLEIDING 

Arn Bosmans

INTERVIEWS

Christophe De Schauvre

PROJECTEN

team Bosmanshaarden

DRUKKERIJ

GAZELLE, Deurne

F I R E   +   P L A C E S

BOSMANS



CONTACT

BOSMANSHAARDEN

EEGENE 91-93
9200 DENDERMONDE

T 052 42 75 35

WWW.BOSMANSHAARDEN.BE 
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