
Glenn Reynaert studeerde architectuur en interieur- 

architectuur in Antwerpen. 

Momenteel runt hij een vooraanstaand architecten-

kantoor dat zich toelegt op architectuur, restauratie 

van erfgoed, Interieurarchitectuur en design met een 

focus op high-end projecten in binnen- en buitenland.

Glenn is altijd het eerste aanspreekpunt voor de  

klanten. Hij vertaalt hun wensen in een eerste ont-

werp. Zijn vormentaal is helder, tijdloos en respecteert 

de omgeving, de natuur en de verhouding tussen de  

volumes en de materialen.

Het kantoor omvat ondertussen verschillende project- 

architecten en medewerkers die de architectuur,   

interieur en restauratie van erfgoedprojecten samen 

met Glenn helpen begeleiden. De samenwerking  

tussen deze gepassioneerde architecten en interieur- 

architecten van het kantoor leidt tot de verwezenlijking  

van een geweldig  project.
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BEACHHOUSE C-VT

Een hedendaags gezin met volwassen kinderen zocht 

een pied-à-terre aan de Belgische kust, een plaats waar 

familie en vrienden kunnen ontspannen en aan de 

drukte kunnen ontsnappen.  

De architectuur van de woning is geïnspireerd op land-

huizen in de Franse kustplaatsen Deauville en Trouville 

in Normandië. Ook deze huizen werden er gebouwd als 

‘beach houses’ voor de inwoners van het binnenland.  

Het interieur versterkt de architectuur met een warme 

minimale toets. 

fotografie Hendrik Biegs
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RESIDENCE VG-C

Aan de rand van een natuurgebied pronkt hier een fijn 

lijnenspel dat op alle mogelijke manieren doordacht 

is. De vorm is geïnspireerd op een driedimensionale 

versie van het symbool oneindigheid ∞.  

Openingen worden opgevuld met grote glaspartijen 

waardoor de woning veel zon binnenkrijgt en 

rechtstreeks contact biedt met de natuur. Enkele 

bomen in de tuin zorgen ook voor een ideale verbinding 

tussen de hedendaagse architectuur en het beschermd 

natuurgebied in de achtertuin.  

fotografie Hendrik Biegs

5



6



COUNTRYHOUSE L

Een oude langgevelhoeve gelegen in de eeuwenoude 

bossen van Brugge waarvan de ziel opnieuw tot leven is 

gebracht. Een rustige omgeving waarin een vakantie- 

gevoel nooit veraf is.  

De woning is opgebouwd uit eenvoudige, sobere lijnen 

die refereren naar de oude hoeves uit de streek. Grote 

raampartijen creëren perspectieven in de ruimtes en 

zichten naar buiten waardoor er een constante relatie 

is met de tuin en de omgeving. Het zijn net schilderijen 

aan de muur die elke dag veranderen.

fotografie Hendrik Biegs
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fotografie Hendrik Biegs

RESIDENCE PE

Een gezin uit Kortrijk verruilde hun woning in het 

centrum voor een nieuwe thuis op een heuvel gelegen 

net buiten de stad.  

Het was een grote sobere woning, maar typisch voor 

die periode waren de verschillende ruimtes van elkaar 

gescheiden. Dankzij het slopen van de muren en 

invoegen van zichtassen en perspectieven vloeien 

de ruimtes in elkaar door en kan de zon doorheen de 

woning schijnen.  

Er werd rekening gehouden met de harmonie en 

symmetrie van de woning. Een sober interieur met 

zachte kleurtinten zorgde voor rust. 
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fotografie Hendrik Biegs

RESIDENCE PO

“De Schreve”, een woning gelegen op de grens tussen 

Vlaanderen en Frankrijk. Het interieur bestaat uit 

warme en natuurlijke materialen zowel Franse eik, 

porfier als staal.

Het concept werd uitgewerkt volgens het principe van 

een gelambriseerde kamer, een eeuwenoud concept, 

maar dan in een hedendaagse uitvoering. 
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fotografie Hendrik Biegs

FARMSTEAD V-H
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fotografie Hendrik Biegs

POOLHOUSE VDS
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De auteurs-architecten beoefenen hun beroep in volle  
onafhankelijkheid uit en benadrukken dat zij deze  
onafhankelijkheid ook bewaren ten aanzien van de  
adverteerders die in dit boek vermeld worden.

Schoolplein 3, B-8600 Diksmuide

+32 (0)51 62 62 60  |  info@glennreynaert.be
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