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BOOK CORNER

Door Laurence De Munter, CFA, Investment Strategy 

Herbosch Architects

Waarom besloot je een monographie te publi-

ceren?

Alexis Herbosch: Ik heb het kantoor opgestart in 

2002 en wou mijn parcours en realisaties delen. 

In deze monografie nemen ik u stap voor stap 

mee in de kunst van het wonen, in onze vormen-

taal, materiaalkeuzes en denkwereld. Het is geen 

archivering van projecten, maar een persoonlijk 

relaas. Na twee decennia durf ik te spreken van 

een groeiend oeuvre, door doelbewuste keuzes te 

maken en rechtuit de ingeslagen weg te volgen. 

Wat is de essentie van jouw werk? 

Ik streef naar zuiverheid, naar puurheid in de 

vormgeving, maar ook in de doorleefde mate-

rialen, wat resulteert in tijdloze projecten. Hoe 

dan ook zoek ik naar de huiselijke vriendelijkheid, 

naar dat hartelijke en ontwapende.

Herleid tot de essentie, zijn het op het eerste 

gezicht pure en eenvoudige projecten, maar de 

rijkdom schuilt in de details en in de serene sfeer.

Wat is je drijfveer?

Mijn drijfveer is het ontwerpen van kwalitatieve 

ruimtes, die het beleven van kleine en grote mo-

menten mogelijk maken. Onze directe omgeving 

beïnvloedt ons immers veel meer dan we den-

ken. Het zijn gebouwen die mensen treffen en 

aanspreken, overweldigen en verstillen. Het is 

voor mij belangrijk om de ziel van een woning te 

respecteren en te versterken met aandacht voor 

een perfecte indeling en lichtinval

Hoe te inspireren en geïnspireerd te worden?

Of het nu een loft, een langgevelhoeve, patriciërs 

of herenwoning is, ik kruip graag in de huid van 

een gebouw en de wens van mijn cliënten om zo 

met ieder doorzicht een ander verhaal te vertel-

len. Mijn aspiratie is opdrachtgevers, in een open 

dialoog, kunnen inspireren met mijn creativiteit. 

Ik prijs me gelukkig dat wij een mooi referentie-

kader mogen opbouwen. Net zoals al die mensen 

mij inspireerden en blijven inspireren, hoop ik dat 

dit boek hetzelfde doet met u als lezer. •

Het boek is online verkrijgbaar:

shop.herbosch-architects.com

Ode aan het savoir-vivre. Sereniteit en tactiliteit bepalen al 20 jaar de 
ontwerppraktijk van Alexis Herbosch. Begin oktober publiceert hij 
zijn eerste Monografie ‘Elemental Liv’.

Ik laat mij inspireren door 

de natuur en het heilzame 

effect ervan op de mens.

Alexis Herbosch
www.herbosch-architects.com
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