
Architecten Claerhout-Van Biervliet 
zĳn gespecialiseerd in bĳzondere 
residentiële projecten. We richten 
ons met passie op architectuur en 
interieur, of het nu een verbouwings- of 
nieuwbouwproject betreft.
Uw projecten hoeven niet noodzakelĳk in 
België te liggen, we volgen u ook graag 
tot in het buitenland.

We analyseren grondig uw bouwwensen 
en vertalen dit naar een voor u persoonlĳk, 
tĳdloos en sculpturaal resultaat, 
aangepast aan de locatie.
Architecten Claerhout en Van Biervliet 
hebben ook een bĳzondere passie voor 
licht, zowel kunstlicht als natuurlĳk licht.
Architectuur bestaat immers bĳ gratie  
van licht.

We begeleiden u graag van schets- 
ontwerp over bouwaanvraag, uitvoering 
tot oplevering.

Geluk hangt in grote mate af van de ons
omringende architectuur, van licht en 
ruimtegevoel.
We zĳn overtuigd dat we via onze 
expertise en onze focus op architecturale 
kwaliteit, ruimtelĳkheid, materialen met 
karakter en fijne details voor u een warm, 
tĳdloos en gelukkig nest kunnen creëren.
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— 
VERBOUWING WONING
BRUGGE      

Een typisch Brugse woning met een omsloten binnentuin en een achterliggend bĳgebouw werd verbouwd tot een intrigerend geheel. Een glazen 
verbindingsgang met grote schuifdeuren zorgt voor de verbinding tussen de oude woning en de nieuwe achterin gelegen leefruimte. De schuifdeuren 
kunnen worden opengezet voor een maximaal contact met de binnentuinen. Er ontstaat een boeiende dialoog tussen oud en nieuw, tussen open en 
gesloten. Binnen- en buitenruimten lopen in elkaar over. Vanuit elke hoek is er een boeiend doorzicht op de tuin, de historische achtergevel …
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— 

VERBOUWING WONING met  PRAKTIJK
BRUGGE      

Dit huis met achtergelegen tuin in de binnenstad van Brugge werd grondig gerenoveerd. De vrĳ onopvallende straatgevel werd bewaard, wat de verrassing des te 
groter maakt eenmaal je de woning betreedt en langsheen de binnenpatio de leefruimte bereikt.
In de omsloten stadstuin werd tegen een expressief gemetselde tuinmuur een zwembad gelegd, wat bĳdraagt aan een paradĳselĳke vakantiegevoel in de woning.
De uitbreiding achteraan omvat een keuken, living, tv-kamer en bibliotheek en staat via twee patio’s in verbinding met de oude woning. Deze patio’s loodsen het 
licht tot diep in het gebouw en creëren interessante doorzichten.

Foto’s Thomas De Bruyne - cafeine.be
Keuken door  Bulthaup Brugge Bvorm
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— 

NIEUWBOUW BISTRO
LAARNE      

De bistro is gesitueerd in het pittoreske dorp van Laarne, op een 
plek die in de volksmond ‘de Verloren Hoek’ wordt genoemd.
Eenvoudige maar karaktervolle materialen, een interessant lichtspel 
en een verrassende structuur van stalen ‘bomen’ vormen een 
restaurantruimte met cachet.
Het omliggende terras met speelruimte voor kinderen draagt bij aan 
de ziel van de Verloren Hoek van Laarne.

— 

NIEUWBOUW WONING met PRAKTIJK
ASSE      

Dit huis met tandartsenpraktĳk nabĳ Brussel was één van onze 
eerste projecten, meer dan 20 jaar geleden. Het bouwperceel was 
een echte uitdaging. Niet alleen had het een driehoekige vorm, het 
was ook serieus hellend. De vorm van het terrein heeft een intense 
connectie met de uiteindelĳke architecturale vormgeving.
Gezien de praktĳk zich op het gelijkvloers bevindt en het mooie 
zicht zich aan de straatzĳde situeert, werden de woonruimtes op  
de eerste verdieping voorzien.
Er werd gewerkt met warme materialen zoals terracotta rode 
baksteen, tegelpannen en gepatineerd rood koper, die de woning 
een tĳdloze en kwalitatieve uitstraling geven.
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— 

NIEUWBOUW WONING
SINT-MARTENS-LATEM      

Deze eigenzinnige woning is ingeplant in een heuvel, op een onregelmatig bouwperceel in Sint-Martens-Latem. De klant gaf ons zijn droom van Hobbit 
huizen en Californische villa’s mee als vertrekpunt. Zacht glooiende vormen volgen de hellingen van het terrein.
Er werd gewerkt met eenvoudige, karaktervolle materialen zoals beton met plank textuur, hout, glas en groene daken die aan de woning een tijdloos 
karakter geven. In het interieur werd de golvende beweging op een rustige manier doorgetrokken. Via grote glaspartĳen wordt binnen met buiten op 
innige wĳze verbonden.
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— 
VERBOUWING WONING
KNOKKE      

Het betreft de verbouwing van een rĳwoning, vrĳ eenvoudig aan straatzĳde, maar eens je binnenkomt is de 
ervaring zeer verrassend.
Het binnentuin-niveau werd verlaagd om zo extra hoogte en licht in de woning te trekken. Er werd 
gewerkt met tĳdloze en karaktervolle materialen zoals een witte lange gevelsteen, gepatineerd koper en 
plankenbeton.
Als bijkomende verrassing werd een zwembad gecreëerd bovenop het dak van de achterin liggende 
bĳgebouwen, waardoor het vakantiegevoel compleet wordt.
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— 

VERBOUWING WONING
KNOKKE      

Dit project is een verbouwing van een oude Knokse villa waar een nieuwe uitbrei-
ding werd aan toegevoegd. De wellness-ruimte, bibliotheek, TV-ruimte, overdekt 
verwarmd terras en het zwembad geven een extra vakantiegevoel aan de woning.
De materialen van witgeschilderde baksteen, gepatineerd rood koper, rode 
tegelpannen werden gekozen omwille van hun tijdloze karakter en compatibiliteit 
met de bestaande omgeving. Binnen werd een gedetailleerd interieur op maat 
uitgewerkt met warme materialen en texturen.

— 

NIEUWBOUW WONING met  PRAKTIJK
OOSTKAMP      

Dit is een woning gesitueerd in een bos, wat steeds een uitdaging betekent qua 
licht in de woning. Hoewel bomen een prachtig en majestueus decor vormen kan 
dit op sommige donkere momenten ook somber zijn. Gezien deze uitdaging werd 
het leefniveau op de eerste verdieping geplaatst om meer licht te capteren.

Vormelĳk is er een contrast tussen de geometrische basisvorm van de woning 
en de omringende glooiende terrassen die tussen de boomkruinen zweven. Ook 
qua materialen is er een contrast tussen het gepatineerd rood koper en de beton 
met houten planktextuur. Het zwembad en het leefterras op de verdieping met 
overloop naar beneden geven een vakantiegevoel aan de woning.
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— 
NIEUWBOUW KANTOOR
TIELT      

Dit is het gebouw van een uiterst dynamische immobiliënmakelaar in Tielt die een speciaal en ruimtelijk kantoor wou.
Daarom creëerden we een zichtbeton sculptuur van massieve en open delen, wat resulteerde in een uiterst verrassend lichtspel binnen. De gebruikte 
materialen zijn tijdloos, karaktervol met een interessante textuur.
Het contrast tussen de soliditeit van het beton en het etherische licht binnen, tussen enerzijds harde materialen en anderzijds warme en zachte texturen 
binnen geven het gebouw een boeiende spanning. Lage gecomprimeerde ruimtes worden afgewisseld met geëxpandeerde hoge ruimtes, waardoor er 
doorheen het gebouw een verbinding ontstaat over verschillende niveaus.

Foto’s Verne Photography
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— 

NIEUWBOUW WONING
BRUGGE      

Dit huis is gesitueerd in het centrum van Sint-Kruis Brugge. Op het perceel bevindt 
zich een oude schuur, welke met de nieuwe woning is verbonden via een ruime patio.
Typische materialen zoals rode baksteen en gepatineerd rood koper zorgen er voor 
dat de woning mooi is geïntegreerd in de omgeving.
De leefruimte heeft een open karakter en zicht op de binnenkoer en de 
achterliggende tuin. Hoewel de woning reeds 20 jaar geleden werd gebouwd heeft 
deze nog steeds een tijdloze uitstraling.

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.

050 37 58 55
0475 31 84 08

Elizabetlaan 135
8300 Knokke-Heist

  @claerhoutvanbiervliet
info@claerhout-vanbiervliet.com
www.claerhout-vanbiervliet.com
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