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Vuur is onweerstaanbaar. Vuur is echt. Vuur 
is verlangen. De Griekse wijsgeer Herakleitos 
beschouwde vuur als het oerelement waaruit 
alles is voortgekomen. Zijn collega Empedocles 
nam aan dat vuur een van de vier elementen was, 
naast aarde, lucht en water. Feit is dat vuur altijd 
een enorme aantrekkingskracht op de mens heeft 
gehad. 

Heerlijk comfort
De ontdekking van het zelf vuur kunnen maken, 
heeft er meer toe bijgedragen om hem boven een 
dierlijk bestaan uit te tillen, dan welke uitvinding 

daarna ook. En waar centrale verwarming en 
vloerverwarming de moderne mens een heerlijk 
comfort verschaffen, daar mist die mens steeds 
vaker één facet: het vuur. Of zoals Henk Moes 
het zegt: ‘We hebben het warm, maar het is niet 
warm.’

Henk Moes speelt met dat vuur en heeft het tot 
architectuur verheven. Geen massieve en plompe 
haarden, maar vuur dat in de woonruimte tot een 
stilistisch decor is getransformeerd. Een haard 
als een schilderij in de muur geplaatst; vuur als 
design. Haarden die zich kenmerken door de 

ongekunstelde vormgeving en tot haar meest 
elementaire vorm zijn teruggebracht: dansende 
vlammetjes gevangen in een ruimte. Strikt ge-
nomen kun je niet meer spreken over een haard, 
maar letterlijk van een vuur in de muur.

‘Essentieel bij elk ontwerp is de ruimte waarin de 
haard geplaatst wordt’, vertelt Henk. ‘Aan de hand 
van foto’s, de wensen en verlangens van de klant 
en een eventuele oriëntatie ter plekke, teken ik 
een driedimensionaal ontwerp. Daarin wordt het 
bestaande interieur zorgvuldig geïntegreerd, met 
als doel het scheppen van harmonie. Architectuur 

We zijn het ons niet 
altijd bewust, tot iemand 

als Henk Moes van de 
gelijknamige Haardenstudio 
in Emmen je er op wijst: dat 

we de meeste tijd van het 
jaar binnen zitten. Omdat 

de elementen ons in dit 
land geen andere keuze 
laten. We maken van de 
nood echter een deugd, 

zetten ons genoeglijk voor 
de haard en staren in de 

nimmer aflatende fascinatie 
van het vuur.

verdraagt immers geen dissonantie, geen andere 
dan die er nadrukkelijk in wordt aangebracht. Is 
de keuze gemaakt, dan nemen we ook verder de 
zorg voor de opdrachtgever uit handen. Ze wordt 
door onze vakmensen strak ingebouwd, zonder 
franje, een sieraad voor het interieur.’

Onweerstaanbaar
Nieuwste trend in haarden zijn de tuinhaarden, 
die in haar vormgeving en doelmatigheid een 
heel stuk verder gaan dan een traditionele gas-
brander. ‘Tuin en terras worden steeds meer een 
verlengstuk van de woonkamer. Als het ’s avonds 

wat eerder fris wordt, kun je toch nog lekker bui-
ten zitten bij de warmte van de tuinhaard. En net 
als bij de haard binnen heb je het vuur dicht bij je. 
Je beleeft dezelfde fascinatie, diezelfde aantrek-
kingskracht van dat onweerstaanbare oerelement: 
het vuur.’ 
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