
 
  SheCi.be architecten, de perfecte vertaling van uw droom van binnen naar buiten en van buiten naar binnen.

Cindy Taelman is architect, Sebastiaan Van Damme interieurarchitect.

Beiden omarmen de architectuur en hebben elkaar in deze discipline perfect gevonden. Een ontwerpteam zoals je er maar zelden ontmoet.  
Dat leest de aandachtige bezoeker af uit de detaillering, daar gaat bezieling vanuit en spreekt vormelijke verfijning de boventoon.  
De passie voor het vak zit in hun taal gebeiteld.

De diverse totaalprojecten variëren van privéwoningen, appartementen, lofts, winkels, kantoren tot publieke ruimtes. SheCi.be architecten bedenkt 
niet alleen architectuur en interieur, het ontwerpbureau buigt zich ook over het rimpelloos verloop van het gehele bouwproces.
Wij realiseren het geheel van concept tot de volledige oplevering, van nieuwbouw tot renovatie.

De vormentaal in de diverse projecten, van architect Cindy Taelman en interieurarchitect Sebastiaan Van Damme, vloeit voort uit een “ontwerpproces” 
dat gebaseerd is op de functionaliteit en wensen van de bouwheer, waarin het “interieur” overgaat in architectuur en de architectuur overgaat in de 
omgeving. De perfecte vertaling van de droom en de verwachtingen van de opdrachtgever op verschillende schaalniveaus.

Beleving

Interieurarchitect Sebastiaan Van Damme en architect 
Cindy Taelman ontwerpen meer dan gewoon maar 
woningen, ze creëren vooral smaakmakende en 
praktische woonsferen. Zoals in een muzikaal duet 
hebben we te maken met twee visies die elkaar sterk 
aanvoelen en hun talenten voluit weten uit te spelen. 
Dat etaleren Sebastiaan Van Damme en Cindy Taelman 
voortreffelijk in hun eigen kijk- en modelwoning in 
Aalter en hun belevingsappartement te Oostende.

Interieur 

“In de diverse projecten op verschillende schaalniveaus 
is de ruimtelijkheid, de relatie tussen binnen en 
buiten, het respect voor de architecturale omgeving 
topprioriteit. De omgeving, de seizoenen, de steeds 
veranderende lichtinval op elk uur van de dag en 
nacht, maakt deel uit van het interieur. Het interieur 
gaat over in architectuur en de architectuur gaat over 
in de omgeving.”

Architectuur

Vanuit de dromen en 
verwachtingen van de 
gebruiker ontstaat een sobere, 
hedendaagse en betrouwbare 
architectuur die perfect is 
afgestemd op de budgettaire en 
praktische wensen gekoppeld 
aan alle hedendaagse technieken.

SSSTT …. WIJ DROMEN HIER …



NIEUWBOUW KIJKWONING  
MET KANTOOR SHECI.BE ARCHITECTEN TE AALTER

 In Aalter ontwierp SheCi.be Architecten een eigen woning annex kantoor. Een 
sneeuwwitte kast met als grondthema: zien en gezien worden. Een vormelijk lijnenspel, 
consequent doorgetrokken over de hele bebouwing, inclusief de strakke parterretuin 
en zwemzone. Vooral de liefde voor de architectuur spreekt hier boekdelen en laat de 
argeloze bezoeker dromen. Of hoe architectuur zich bevindt tussen gemeenplaats en 
poëtische verbeelding.
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In de kijkwoning van 
SheCi.be kunnen diverse 
materialen met de 
nodige detailleringen 
gekozen worden binnen 
elk budget. De volumes 
zijn zo uitgewerkt 
dat diverse projecten 
op verschillende 
schaalniveaus aan bod 
komen. Het plezier 
dat je kunt puren 
uit het op zoek gaan 
naar het uitpuren 
van een conceptidee 
tot eerlijke, echte 
(interieur)architectuur 
is de puurheid van hun 
architectuur. 

fotografie ©  
nicolasvantommephotography



TOTAALINRICHTING BELEVINGSAPPARTEMENT ONSTENDE

Onstende is het 
vakantieappartement van 
“dostendebende”. Livio, 
Elias, Cindy en Sebastiaan 
verwelkomen jullie graag in 
hun design-appartement in 
Oostende. Geniet van deze 
SheCi.be experience aan zee. 
 
Een gloednieuwe 
totaalinterieur-beleving op 
een paar meter wandelen 
van het strand, met zijdelings 
zeezicht. 

fotografie © nicolasvantommephotography
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NIEUWBOUW EENGEZINSWONING SINT-ELOOIS-WINKEL 

De woning in Sint-Eloois-Winkel getuigt van een subtiel samenspel van interieur 
en architectuur, van binnen en buiten. De hagelwitte crepibezetting van de woning 
combineerde de architecten met zwarte aluminium frames en aan de voorzijde is een 
accentgevel voorzien in zwart geprofileerde alubekleding die tevens de tuinmuur vormt. 
Ze markeert het semi-private karakter van de voortuin.  
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De woning is begrensd  
door agrarisch gebied.  
Het is vooral de syntaxis  
— de opeenvolging van de 
volumes en de verdeling  
van de ramen alsook de 
inrichting van het interieur —  
die ertoe doet. Het wonen 
wordt verhoffen tot een 
gelukmakend en belevenis-
vol ritueel waarbij licht en  
de verhoudingen, maar 
evenzeer de oriëntatie van  
de kamers resulteert in een 
warm en intiem klinkende 
compositie. Architectuur is 
zonder meer een kwestie van 
details, niet van overdaad. 

fotografie © nicolasvantommephotography



Het nieuwbouwvolume is visueel gericht naar de grote achterliggende tuin. Zowel de achtergevel  
op verdieping als op het gelijkvloers wordt dan ook maximaal opengewerkt naar de tuin toe. 
 
De raamopeningen werden zo veel mogelijk gebundeld enerzijds om de woning de nodige privacy 
te geven ten opzichte van de buren, anderzijds om maximale lichtinval binnen te brengen. 

NIEUWBOUW EENGEZINSWONING SINT DENIJS WESTREM  



Voor de gevelafwerking werd voor 
het volledige volume gekozen voor 
grijze gevelstenen. Op deze manier 
wordt extra aandacht gegeven aan de 
vormentaal en straalt het geheel een 
zekere rust en harmonie uit. 

fotografie © studioclaerhout
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TOTAALINRICHTING EN UITBREIDING EENGEZINSWONING MET EEN ZWEMBADPAVILJOEN 

De Verbouwing van de bestaande woning omvat het vervangen van het buitenschrijnwerk en 
grotere raamopeningen voorzien om het contact met het park en de vijver te vergroten. Op 
verdieping wordt een nieuwe zinken dakuitbouw voorzien met zicht op de tuin. 

De uitbreiding aan de oostzijde van het bijgebouw (voormalige garage) situeert zich enkel op het 
gelijkvloers en omvat een uitbreiding voor de eetruimte met uitzicht op de tuin. 



De uitbreiding bestaat uit een nieuwe vleugel aan de westzijde van 
de bestaande woning en behelst op het gelijkvloers een privatieve 
zwembadruimte en relaxruimte geaccommodeerd met sauna, 
douches, kleedruimte, en een stoombad.  
Via een trap wordt je geleidt naar een kelderruimte voor de technieken 
van het zwembad. 

fotografie © StudioClaerhout
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Tijdens het ontwerpproces worden 
nieuwe ideeën en mogelijkheden 
aan de klant voorgelegd, waardoor 
de “leefkwaliteit” aanzienlijk kan 
verbeterd worden. Aangezien het 
antwoord op dit creatief proces 
niet op voorhand is gekend, 
uit dit zich in maatgesneden 
“energie-bewuste” oplossingen 
met kwalitatieve, duurzame 
en onderhoudsvriendelijke 
materialen. 

Dit project is het gevolg van een 
mooie dialoog tussen bouwheer 
en SheCi.be architecten.  

fotografie © StudioClaerhout

12    verbouwing woning  

TOTAALINRICHTING WONING AALTER 



INRICHTING KANTOOR 
EN SHOWROOM 
DUOTECNO  

SheCi.be Architecten realiseerde 
dit uniek kantoorproject waar 
werk en ontspanning samen 
gaan. Kantoor en showroom 
bevinden zich in een heerlijke 
boomrijke omgeving die terug  
te vinden is in het interieur. 
 
De aanblik van het interieur is 
open en transparant en nodigt 
uit tot verkenning. 
Op de gelijkvloerse verdieping 
is er de ontvangst, productie 
en ontwikkeling van nieuwe 
en schone technologie. Verder 
is er op de begane grond een 
transparante trainingsruimte. 
In de gang voorbij de koffiehoek 
en de gesloten werkplekken met 
glazen wanden in slanke frames, 
staat een ruwe boomstam 
met klimijzers. Via de stam kan 
je de verdieping bereiken en 
wordt de zakelijke werksfeer 
omgeschakeld naar een sfeer 
van bijna tastbaar licht en nobele 
materialen. In de grote open 
ruimte ondervinden architecten 
en consumenten aan den lijve 
wat het bedrijf in petto heeft. 
 
Het contrast tussen de 
industriële materialen, de gladde 
witte artificiële afwerking en de 
ruwe bast, vormen gezamenlijk 
een heerlijk visueel spektakel. 

fotografie © StudioClaerhout
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18 LUXE APPARTEMENTEN EN 69 ASSISTENTIEWONINGEN TE SINT KATELIJNE WAVER In Waver ontwierp SheCi.be architecten 18 fraaie 
luxeappartementen en 69 erkende assistentiewoningen 
waarvan de vormgeving het gewone overstijgt. In sobere lijnen 
zetten de sneeuwwitte volumes zich af tegen de heerlijke 
partijen van metselwerk. Comfortabel zijn de riante binnen- 
en buitenterrassen, ze verheffen het wonen tot een intense 
dagelijkse vreugde. Om de woonambiance nog meer op te 
voeren, configureerde het ontwerpbureau de volumes zodanig 
dat een veilige en geborgen binnentuin ontstond. Hier moet u 
niet resideren, hier wilt u dat vooral. 
 
De ontwerppraktijk van assistentiewoningen vraagt veel 
empathie. In de ontwerpen houdt SheCi.be architecten 
rekening met heel wat actoren, want het gaat niet alleen om 
de gemeente en de provincie maar ook om de buurt en in de 
eerste plaats om mensen. 
De context verschilt van plaats tot plaats. In een bepaald project 
lopen de kinderen overdag zelfs door de site naar school. Er 
is duidelijk een sociaal weefsel gecreëerd. Het gaat steeds 
om ‘open projecten’ voor de omgeving waar altijd groen bij 
betrokken wordt of een park met veel corners. In de ontwerpen 
creëert SheCi.be architecten circulatiepunten, evenals 
rustpunten, straten zijn als ontmoetingsplekken. Bijzonder is 
ook dat de groepen van assistentiewoningen op de site zelf 
nooit als groot of overweldigend overkomen, de grootsheid van 
de projecten is enkel zichtbaar vanuit de lucht. 

fotografie © nicolasvantommephotography
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De auteurs-architecten oefenen 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.

bv bvba


