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Met bijna 40 jaar ervaring heeft Thierry 
Lejeune zich een lange weg gebaand 
door de creatieve residentiële archi-
tectuur in binnen- en buitenland. Zijn 
innovaties in ontwerp en esthetiek in 
de exclusieve woningbouw zijn ver 
geprezen en gekend.

Hij startte zijn carrière na zijn architec-
tuurstudies als ontwerper bij het toen 
nog bescheiden bouwbedrijf Vlassak-
Verhulst in 1978. Zijn gedrevenheid en 
nieuwe ideeën brachten hem al snel 
aan het hoofd van het ontwerpbureau, 
dat hij bijna 30 jaar lang zou blijven 
leiden. In die periode creëerde hij 
talrijke nieuwe stijlconcepten, zowel 
landelijke en historische stijlen als 
moderne en minimalistische stijlen. 
Deze kregen al snel navolging en 
groeiden uit tot begrippen in de 
residentiële architectuur.

THIERRY LEJEUNE

3



4



Enkele opmerkelijke voorbeelden van 
de innovatieve bouwstijlen die dankzij 
Thierry in het landschap verschenen, 
zijn verscheidene Engelse stijlen met 
o.a. Cotswold Cottagestijlen (1984) en 
de Engelse Golfclub Bossenstein in 
Broechem (1986), de eerste authen-
tieke Kempische woningen, een 
Vlaamse stijl die veel succes had en 
later onder de commerciële naam 
‘pastorijstijl’ furore maakte, de aller-
eerste Amerikaanse woningen in  
Long Island-stijl (1987), soms in 
samenwerking met gerenommeerd 
tuinarchitect Jacques Wirtz, ook 
verscheidene domeinwoningen, zoals 
het neoclassicistisch kasteel Ankerhof 
in Brasschaat (1988), de heruitge-
vonden kasteelhoevestijl (1989), de 
postmoderne stijl (1990), de eerste 
manoir-stijlen (1992), ook Art-Deco- 
en Interbellumprojecten en zeer  
tijdloze hedendaagse architectuur- 
projecten.
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Thierry creëert telkens weer voor elke nieuwe klant een 
gloednieuw persoonlijk origineel concept dat zijn wensen  
volledig verwerkelijkt met bijzondere creatieve meerwaarde.
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Voor Thierry evolueerde de focus 
geleidelijk naar projecten waar zijn zin 
voor creatieve vrijheid en innovatie 
ten volle tot uiting kon komen. Voor 
een groot privéproject werkte hij een 
tijdlang samen met gerenommeerd 
architect Raymond Rombouts. Van 
hem leerde Thierry hoe creativiteit 
versterkt kan worden door juiste 
verhoudingen en detailleringen, en 
een passie voor oud historisch 
bouwmateriaal. Het werken met 
ambachtelijk of oud en verweerd 
materiaal, op een geschiedkundig 
correcte manier en met grote 
bezieling, om een succesvolle en 
vooral stijlzuivere nieuwe en sfeervolle 
creatie te verwezenlijken.

Raymond Rombouts was Thierry’s 
grote leermeester, en hij imple-
menteerde alle vakwijsheid die hij had 
vergaard in zijn privéopdrachten, 
zoals de tweejarige restauratie en 
totale interieurinrichting van kasteel 
Bossenstein in Broechem. Maar ook 
andere ambitieuze projecten zoals 
een exclusief appartementencomplex 
in minimalistische stijl aan de 
Napoleonkaai in Antwerpen, met uit-
gestrekt penthouse en groot dak-
zwembad.
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In 2007 zette Thierry met spanning en 
spijt de bevrijdende stap om Vlassak-
Verhulst te verlaten en zijn eigen 
ontwerpbureau te starten. Het grote 
succes en de hoge werkdruk werden 
te veel bij zijn werkgever, en hij wilde 
zijn eigen klanten creatief meer 
verwennen… Maar de banden met 
Vlassak-Verhulst werden niet helemaal 
verbroken. Thierry voerde nadien nog 
steeds enkele ontwerpen uit met het 
architectenbureau waar hij zijn eigen 
vakkennis vormgaf.
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Thierry Lejeune Ontwerpburo ontstond uit een passie voor architectuur, kunst en 
vormgeving, met stijlzuiverheid als leidraad. Vanuit deze zelfstandige positie  
van vrije creativiteit kan Thierry voor zijn exclusieve klanten unieke ontwerpen  
creëren in zowel tijdloze als hedendaagse architectuur.
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Tijdens het bouwproject zorgt een 
team van architecten en interieur- 
architecten, of een in overeenkomst 
gekozen bouwbedrijf, voor een  
professionele creatieve en technische 
opvolging van de werken, onder crea-
tieve controle van Thierry. Het hele 
bouwteam wordt uitvoerig, flexibel en 
budgettair transparant besproken met 
iedere klant. Er worden opdrachten 
gegeven aan enkel die onderaan- 
nemers die hun vakmanschap en  
correctheid met groot vertrouwen 
hebben bewezen, zodat bouwstress 
of risico’s tot een minimum worden 
gereduceerd. Bouwen moet leuk en 
aangenaam zijn, dat is werkelijk een 
‘must’! Steeds met een glimlach, eer-
lijk en zonder stress, en steeds binnen 
een afgesproken budget. Thierry  
besteedt ook persoonlijk diepgaande 
creatieve aandacht aan een ambitieus 
tuinontwerp, om een esthetische  
symbiose te scheppen tussen tuin  
en woning.

THIERRY LEJEUNE

13



14



Thierry Lejeune Ontwerpburo voert 
evenzeer kleinere woonprojecten uit, 
met dezelfde creatieve gedrevenheid, 
voor bijvoorbeeld jonge bouwers met 
kleinere budgetten. Zolang de klant 
aandacht wenst te besteden aan 
esthetiek, creativiteit en stijlzuiverheid, 
en uiteraard volgens zijn budget. 
Bouwdromen worden steeds gere-
aliseerd met een gegarandeerde 
klantentevredenheid. Dit is de belang-
rijkste doelstelling van het Ontwerp-
buro: de hooggeprezen erkenning 
behouden en steeds een goede 
reputatie genieten onder hun trouw 
en bevriend cliënteel. Want bouwen is 
ook vriendschappelijk mooie emoties 
delen met elkaar …
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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.

Jordaenskaai 16-402, 2000 Antwerpen 

0498 48 62 63    |   thierry.lejeune@skynet.be 

www.thierry le jeuneontwerpburo.be
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