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Deze volledig in beton opgetrokken villa 
langs de N43 in Harelbeke werd gebouwd in 
opdracht van een West-Vlaamse ondernemer, 
actief in een familie bedrijf in de industriële 
energiesector.
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De keuze voor de locatie berust niet 

op toeval: de woning ligt vlak naast 

het bedrijf, gescheiden door een 

park van 14 hectare. Op deze manier 

kan de bouwheer efficiënt wonen 

en werken combineren. De andere 

leden van de familie die actief zijn in 

het bedrijf hebben zich ook rond de 

bedrijfsterreinen gevestigd.

 

Gelegen langs een drukke expresweg  

is de monumentale villa gesloten aan  

de voorzijde en zo goed als volledig in 

glas opgetrokken langs de achterzijde.

Zowel de woning als de pool house 

zijn onderkelderd en verbonden door 

een patio. De professionele activiteiten 

van de bouwheer resulteerden in groot 

aantal duurzame ingrepen in de woning 

betreffende energie efficiëntie en 

energie opwekking. De villa is een oase 

binnen een drukke industriële setting.  
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“ GEEN AFZONDERLIJKE RUIMTES, MAAR
 EEN OPEN GRONDPLAN MET BINNEN EN
 BUITENRUIMTES DIE IN ELKAAR OVERVLOEIEN.” 
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“ MIJN VOORLIEFDE VOOR 
 EENVOUD EN VEEL LICHTINVAL 
 KAN JE VOELEN DOORHEEN    
 DE VOLLEDIGE WONING.” 

PROFIEL 

Architecte Francisca Hautekeete studeerde 
in 1998 af aan de Sint-Lucas School of 
Architecture te Gent en begon haar eigen 
kantoor te Deinze. Van bij de start lag 
de nadruk op de creatie van een strakke, 
minimalistische architectuur met een focus 
op leefbaarheid en woonervaring.
 
In 2015 verhuisde het architectenbureau 
van het door haar ontworpen 
kantoorgebouw van Tallieu & Tallieu in 
Deinze naar een Art Nouveau gebouw in 
de Fortlaan te Gent. Het historische pand 
aan het Citadelpark was voorheen het 
ouderlijk huis van Jan Hoet Sr. en later een 
kunstgalerie. Deze verhuis laat Francisca 
Hautekeete toe een combinatie te maken 
tussen wonen en werken. Vandaag 
ontwerpt en bouwt Francisca samen met 
twee mede-architectes jaarlijks een achttal 
projecten waar meestal zowel exterieur als 
interieur volledig van haar hand zijn.
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CURRICULUM
1993 – 98 
Sint-Lucas School of Architecture, Gent

1996 – 97 
University of Dundee, Dundee (Scotland)

1998 – 2000 
Arnoud Algoet Architect, Beveren-Leie

2000 – 2002 
Glenn Sestig Architects, Gent

1998 
Francisca Hautekeete Architectuur, 
Deinze / Gent
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