
Architectenbureau Frank Gruwez | Landelijke 
nieuwbouwvilla met authentiek karakter
Als er één architect om bekendstaat dat hij expert is op het gebied van landelijke architectuur, is 
het Frank Gruwez wel. Voor de bewoners viel de keuze dan ook snel op architectenbureau Frank 
Gruwez. In eerste instantie voor de renovatie van de jaren-80-villa die zij hadden gekocht. Renovatie 
bleek echter niet haalbaar en dus herrees er een nieuwe villa op het landelijke perceel. Deze riante 
villa mag dan wel nieuwbouw zijn; een authentiek karakter heeft ze zeker.Frank Gruwez | Architect Ruwbouw: Putman Bouwwerken

Natuursteen: Vandemoortel Rustieke Bouwmaterialen
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Entree & eetkamer | Zacht, licht en eigentijds
Bij binnenkomst komt het karakter van de woning direct sterk 
naar voren. Via de sierlijke maar robuuste trap kijk je de hoogte 
in, wat zorgt voor een ruimtelijk gevoel. In de entree zijn de 
vestiaire en het toilet prachtig weggewerkt. De ruimte doet 
zacht aan met de lichte tinten van de natuurstenen en het 

eikenhout. De moderne touch in deze woning komt van de zwarte details, zoals 
de glasdeuren met stalen frames, de kozijnen en de ingebouwde verlichtings-
spotjes. De woning opent zich voor je: via de glazen deuren sta je met elke ruimte 
in verbinding. Rechts bevindt zich de eetkamer met authentieke houten tafel. De 
grote raampartijen bieden een weids zicht op de tuin. Gezellig ontbijten of 
koffiedrinken met vrienden doen de bewoners in de erker met knusse hoekbank.

Trappen: BVBA Trappen Demunster
Verlichting: Modular
Keukentafel: Arfa Arts-en Matieres

Frank Gruwez
Architect Frank Gruwez is in de eerste plaats een kunstenaar die via manuele schetsen de eerste ontwerpen van nieuwbouw of renovatie 
voorlegt aan zijn klanten. Gruwez en zijn team maken op voorhand een duidelijke budgettering die strikt wordt nageleefd. Dankzij een uniek 
systeem wordt het budget voor elk project met een raming tot 10% nauwkeurig vastgezet. Zo komt u als opdrachtgever nooit voor 
onaangename verrassingen te staan. Voor Gruwez is architectuur veel meer dan enkel een goed uitgebalanceerd ontwerp. Een woning 
moet prettig en leefbaar zijn, en bovendien het karakter van de bewoners weerspiegelen.
www.gruwez.org

Verlichtingsarmaturen: l’ombre exclusieve verlichting 
Keukenapparatuur: Adek

Keukenkraan: AQUALEX
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Totaalinrichting, maatwerk en coördinatie: Het Atelier bv
Kachel en sierschouw (leverancier): Sierschouwen Bouvry BV 

Living & keuken | Het hart van de woning
De expertise en het vakmanschap van Het Atelier kwamen al vroeg in het verhaal 
aan bod. De volledige inrichting, van vloeren en verlichting tot maatwerkmeubilair, 
is het creatieve eigendom van  interieurarchitecte Daphné Callemeyn die in deze 
woning harmonie schiep. Links bevindt zich de living, tevens uitgerust met grote 
raampartijen die een fraai zicht op de tuin bieden. De grote, knusse sofa nodigt 
direct uit tot gezellig samen tv-kijken. Een blikvanger is de gesloten gashaard met 

Raamdecoratie, schilderwerken, mortex: 
BVBA Bossu Decor

Houten vloeren: Woodstoxx
Metalen ramen en deuren (binnen): 
Dirk Vervaeck Metaalconstructie Pleisterwerk: Bart Desmedt Pleisterwerken

Het Atelier bv
Oog voor interieur is zaakvoerder Miguel Vantomme met de paplepel ingegoten. Van jongs af aan werkte hij in het atelier van zijn ouders, 
waar zij ambachtelijke meubelstukken vervaardigden. In 1996 besloot Miguel Vantomme voor zichzelf te beginnen. Over de naam van zijn 
bedrijf hoefde hij niet lang na te denken: Het Atelier, als eerbetoon aan het atelier van zijn ouders, waar zijn passie voor interieur tot stand 
kwam. Sinds 2021 is de maatwerkproducent naar een grotere locatie verhuisd, met een grotere machineplaats en een mooie ontvangst voor 
klanten. Zo hebben ze alles in huis om een nog betere service te bieden. Niet alleen voor of tijdens het project, maar zeker ook daarna. Het 
Atelier, voor een interieur waar u zichzelf in herkent.
www.het-atelier.eu

 sierlijke schouw waarin de initialen van de bewoners staan. In 
het hart van de woning is de keuken gesitueerd. Ook hier voeren 
de warme toetsen van het hout en het zachtgrijze natuurstenen 
de boventoon. Een modern element in deze woning is de 
haardwand die dienstdoet als room-divider tussen de keuken 
en het eet gedeelte. De eikenhouten balk boven het moderne 
kookgedeelte verenigt oud met nieuw.
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Kachel en sierschouw (leverancier): 
Sierschouwen Bouvry BV 
Cosyflame INCOGNITO gashaard (merk): 
Cosyflame GashaardenDomotica en beveiliging: BVBA Epivan

Ventilatie/waterpomp: Madelec 

Mortex: BVBA Bossu Decor
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Buitentrap + buitenbalustrades: 
Parrein-Bouden

Kachel en sierschouw: Sierschouwen Bouvry BV Realisatie luiken, ramen, deuren, bijgebouw & garagepoorten: Pouleyn

Verlichtingsarmaturen: 
l’ombre exclusieve verlichting 
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Exterieur | Landelijke pracht
Achter de zwarte, moderne toegangspoort steekt het met dakpannen en riet bedekte 
dak fier de lucht in. Wanneer de poorten zich automatisch open, heet een riante 
 landelijke villa je hartelijk welkom. Het exterieur en de indeling komen uit de creatieve 
koker van specialist Frank Gruwez, die met zijn kenmerkend signatuur en heldere visie 
ook van deze woning een landelijke parel maakte. Voor de vervolmaking van het 
interieur is Daphné Callemeyn van Het Atelier verantwoordelijk. Het exterieur bestaat uit 
drie volumes met verspringende daken, dakkapellen en een uitgekiende maatvoering 
van ramen, dakoverstekken en een doordachte detaillering. De zachte, bruin-rode 
 bakstenen geven de woning de flair van een cottage. Gruwez heeft duurzaamheid hoog 
in het vaandel staan. Het voordeel van nieuwbouw is dat de woning naar de huidige 
standaarden wordt ontworpen. “De isolatiewaarde nu is maar liefst drie keer beter dan 
die van de oude woning”, vertelt Gruwez. De villa wordt verwarmd met een geothermische 
warmtepomp, de ramen en de wanden zijn volgens de hedendaagse vereisten 
 geïsoleerd en de woning is perfect geventileerd met meer dan 90% warmterecuperatie.

Zwembad & Poolhouse | Mediterrane luxe
Aan de achterzijde domineert een bijna mediterraan gevoel. Het 
zwembad is, vanuit de woning bezien, in de lengte gelegd 
waardoor de tuin nog weidser oogt. Ook de houten planken die 
het zwembad omlijsten, zijn verticaal gelegd voor een ruimtelijk 
effect. Een van de wensen van de bewoners was een pool-
house in dezelfde stijl als de woning. Hier kunnen de bewoners 
zich op nazomerse avonden heerlijk terugtrekken bij de haard 
voor een wijntje of voor ontspanning in de jacuzzi. 

Het overdekte terras, dat tevens het balkon van de master-
bedroom is, is  aanpalend aan de woning en is uitgerust met 
een buitenkeuken met ingebouwde barbecue, aanrecht en 
spoelbak Dankzij de warmtelampen genieten de bewoners 
 altijd van hun tuin, ook wanneer het buiten fris is.

Rieten dak (Garage): Lambrecht Riet 
Hekwerken & Poorten: BVBA Ferram

Zwembad: Westpool 
Tuinaanleg en tuinontwerp: BV Tuinen Silvère Vandeputte
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Architect
Architectenbureau Frank Gruwez, Oudenaarde
www.gruwez.org

Totaalinrichting, maatwerk en coördinatie
Het Atelier bv, Oostnieuwkerke
www.het-atelier.eu 

Raamdecoratie, schilderwerken, mortex
BVBA Bossu Decor, Hooglede
www.bossubinnenafwerking.be

Hekwerken & Poorten
BVBA Ferram, Waregem
www.ferram.be

Tuinaanleg en tuinontwerp
BV Tuinen Silvère Vandeputte, Deerlijk
www.vandeputtesilvere.be

Buitentrap + buitenbalustrades 
Parrein-Bouden, Ieper
www.parreinbouden.be

Kachel en sierschouw (leverancier)
Sierschouwen Bouvry BV, Zedelgem
www.sierschouwenbouvry.be 

Trappen
BVBA Trappen Demunster, Kortrijk
www.trappendemunster.be

Keukenkraan
AQUALEX, Deerlijk
www.aqualex.eu

Domotica en beveiliging
BVBA Epivan, Wevelgem
www.epivan.be

Verlichtingsarmaturen
l’ombre exclusieve verlichting, Pittem
www.lombre.be

Rieten dak (Garage)
Lambrecht Riet, Waregem
www.rietendakenlambrecht.be 

Houten vloeren
Woodstoxx, Menen
www.woodstoxx.be 

Chapewerken
De Flo, Roeselare
www.dechapewerken.be 

Tekst: Evelien de Raaff  |  Fotografie: Jaro van MeertenPartners & leveranciers

Ruwbouw
Putman Bouwwerken, Deerlijk
www.bouwwerkenputman.be 

Ventilatie/waterpomp
Madelec, Waregem
www.madelec.be 

Zwembad
Westpool, Ingelmunster
www.westpool.be

Balustrade
Interieurglas, Puurs
www.interieurglas.be 

Natuursteen
Vandemoortel Rustieke Bouwmaterialen, 
Kortemark
www.vandemoortel.com 

Keukentafel
Arfa Arts-en Matieres, Knokke-het zoute
www.arfagallery.be 

Verlichting
Modular, Roeselare
www.supermodular.com 

Chapewerken: De Flo 
Architect: Architectenbureau Frank Gruwez
Realisatie luiken, ramen, deuren, bijgebouw & garagepoorten: Pouleyn

Keukenapparatuur
Adek, Gent
www.adek.be

Cosyflame INCOGNITO gashaard (merk)
Cosyflame Gashaarden, De Pinte
www.cosyflame.be

Pleisterwerk
Bart Desmedt Pleisterwerken,  Roeselare
www.pleisterwerkenbartdesmet.be  

Metalen ramen en deuren (binnen)
Dirk Vervaeck Metaalconstructie,  Zulte
www.vervaeckdirk.be 

Realisatie luiken, ramen, deuren, 
bijgebouw & garagepoorten
Pouleyn, Vichte
www.pouleyn.be


