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Piet Bailyu is een architect voor wie geen enkel esthetisch of technisch 
vraagstuk te moeilijk is. De tomeloze passie voor architectuur en 
esthetiek zit deze telg uit een kunstzinnig Knoks architectengeslacht 
dan ook in de genen. In 1992 richtte hij zijn Architectenbureau 
Project op. Sindsdien heeft Piet Bailyu naam en faam verworden 
door de creativiteit, technische know-how en duurzaamheid die 
zijn ontwerpen typeren. Op de tekentafels van Architectenbureau 
Project zien de meest uiteenlopende projecten het levenslicht: van 
appartementsgebouwen en villa’s tot kantoorruimtes en landhuizen 
- en dit in de meest uiteenlopende stijlen. Innovatie, veelzijdigheid, 
creativiteit, inventiviteit, pure passie en een opmerkelijk oog voor 
detail kenmerken de ontwerpen van Architectenbureau Project.

Experiment
Piet Bailyu is een gepassioneerd liefhebber van de klassieke en 
uitgezuiverde vormgeving. Hij houdt van de pure schoonheid en 
esthetische meerwaarde die typerend zijn voor ambachtelijke 
details: de manier van houtbewerking, bepaalde metselmethodes, 
constructietechnieken van weleer,… In zijn jongste project kreeg hij 
de kans om er volop mee te experimenteren. Het voordeel: het was 
zijn eigen woning. Het nadeel: experimenten kunnen ook wel eens 
mislukken…

Stijlvolle uitdaging
De uitdaging? Een bijgebouw met inkom, comfortabele keuken-
uitbreiding en overdekt terras concipiëren dat geen stijlbreuk zou 
veroorzaken met de prachtige hoeve uit de jaren ’20. Bovendien moest 
het terras zodanig worden geïnstalleerd dat de tuin nadien geen 
heraanleg behoefde.
Dat klinkt allemaal relatief eenvoudig, maar het bleek in de praktijk 
sneller gezegd dan gedaan. 
“Het heeft lang in mijn hoofd gemaald hoe ik het zou aanpakken. Bij 
dit soort hoevemodel kan immers de minste verandering of aanpassing 
een storend effect veroorzaken”, vertelt Piet Bailyu.

Puur en traditioneel
De architect besloot uiteindelijk te gaan voor een bijgebouw dat visueel 
los van de hoeve lijkt te staan.
Binnenin echter lopen beide gebouwen in elkaar over. Het bijgebouw 

is een volledig houten constructie geworden, uitgewerkt volgens de 
traditionele methode en uitsluitend in natuurlijk vergrijsde eikenhouten 
balken. Er werd bovendien geopteerd voor een hellend rieten dak. 
“Stro heeft een neutraal uitzicht. Daardoor is een confrontatie vermeden 
met de dakbedekking van de hoeve.  Het is een bijgebouw met een 
heel eerlijke en pure vormgeving geworden, zonder specifieke stijl, 
borstweringen, dragende wanden, steunbalken of raaminsprongen. 
Hierdoor wordt op geen enkele manier afbreuk gedaan aan de 
eigenlijke hoeve.

Bovendien sluit het karakter van het nieuwe gebouw perfect aan bij 
de eigenheid van mijn gezin”, stelt Piet Bailyu. “Het overdekte terras 
is zodanig ingewerkt dat de omringende tuin geen schade opliep. Het 
terras is westelijk georiënteerd; ideaal dus om zo lang mogelijk van 
de zon te genieten. Om het te vrijwaren van de westenwind, is het 
ingewerkt in een hoek”.

Geslaagde missie
Piet Bailyu maakte van de gelegenheid gebruik om allerlei experimenten 
uit te voeren met onder meer de ramen, de inwerking van het terras 
en allerlei constructieve technieken. “Experimenten die ik eigenlijk al 
lang in mijn hoofd had maar die ik nooit zou durven uitproberen bij 
projecten van klanten. Tot mijn grote tevredenheid is elk experiment 
een geslaagde missie geworden. Ik heb fantastische nieuwe dingen 
ontdekt. Die gaan mij in diverse toekomstige projecten uitstekend van 
pas komen”, aldus Piet Bailyu. “En het belangrijkste van allemaal: mijn 
vrouw en kinderen zijn heel tevreden met de aanpassingen aan onze 
woning.”
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Architect Piet Bailyu van Architectenbureau Project verbouwde zijn eigen woning:

Geslaagd experiment vol puurheid en traditie.

Architect Piet Bailyu van Architectenbureau Project staat bekend als een architect 

voor wie geen enkele opdracht of uitdaging te moeilijk is. Voor elk probleem 

weet hij de ideale oplossing te vinden.

Zijn recentste uitdaging was een thuismatch: een bijgebouw en overdekt terras 

concipiëren zonder afbreuk te doen aan zijn woning.

Architect Bailyu koos voor puurheid en traditie - en maakte van de gelegenheid 

gebruik om er lustig op los te experimenteren.


