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DE ESSENTIE
Ode aan het savoir-vivre

— De wereld van het 
architectenkoppel Alexis Herbosch 
en Héloïse d’Otreppe ademt 
savoir-vivre. Of ze nu een oud 
pand nieuw leven schenken of 
een nieuwbouwproject uitwerken, 
hun vocabularium blijft identiek. 
Zuivere en pure vormen zijn de 
rode draad. Hun architectuur is 
geen ideologie, maar een filosofie, 
eenvoudig en sereen vormgegeven.
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Herleid tot de essentie, zijn het op het eerste gezicht pure en 
eenvoudige projecten, maar de rijkdom schuilt in de details, in de 
serene sfeer. Met een extra zintuig bewaart, respecteert en versterkt 
dit duo architect /interieurarchitect de ziel. Ze bewandelen de weg 
van de simpele schoonheid met verrassend sobere ontwerpen en 
met aandacht voor de perfecte indeling en lichtinval. 
“We streven naar zuiverheid, naar puurheid. In de vormgeving, maar 
ook in de doorleefde materialen, wat resulteert in tijdloze projecten. 
Hoe dan ook zoeken we naar de huiselijke vriendelijkheid, naar dat 
hartelijke en ontwapende.”

Sereen en puur, niet steriel, maar warm en huiselijk. Naast het 
architecturale, de kern van het bureau, valt het op: de bijzondere 
scenografie die het kantoor creëert. Van a tot z worden de projecten 
verzorgd. De liefde voor materiaal met karakter trekt zich door in de 
inrichting, de setting en de objecten. Ruimtes worden aangekleed 
met bijzondere items, zelf ontworpen of geselecteerd. Omdat koffie 
of wijn nu eenmaal lekkerder smaakt in een mooi glas. 

“We streven naar 
zuiverheid, naar 
puurheid. In de 

vormgeving, maar 
ook in de doorleefde 

materialen.”

Sereen en puur,
niet steriel, maar warm

en huiselijk.
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Of het nu voor het ontwerp van een zetel, een tafel 
of een deurkruk is, Alexis Herbosch inspireert zich 
bijna altijd op het verleden. Zodanig wordt het 
voorwerp een tijdloos geheel - een klassieke vorm 
in een strak en eigentijds ontwerp.
“Wij ontwerpen architectuur, interieur en objecten 
met telkens dezelfde ingrediënten die voor ons 
belangrijk zijn: met respect voor de materie, het 
verleden tot nieuw leven brengen, de aandacht 
voor detail en puurheid in esthetiek.”
Het gebouw waar het kantoor is gehuisvest, kent 
een aparte geschiedenis. In een vorig leven was 
het een schuur. Twintig jaar geleden werd ze 
eigenhandig door Alexis afgebroken. Achttien jaar 
lang lag het materiaal te rusten, vooraleer het in ‘s 
Gravenwezel aan een nieuw leven begon. 
Bezoekers ervaren het pure zintuiglijke universum 
van geduldig renoveren en zacht restaureren. 
Gemodelleerd met materialen waarvan de ziel 
groeit met het ouder worden. Kwestie van het 
savoir-vivre te cultiveren. —


