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VINCENT VAN DUYSEN ARCHITECTS
Vincent Van Duysen behaalde zijn diploma architectuur in 1985 aan het Sint-Lucas in Gent.
Na een stage vertrok hij naar Milaan, waar hij zich op vlak van mode, architectuur, interieurontwerp
en design met volle teugen liet inspireren in de ontwikkeling naar zijn eigen stijl. Eind jaren ’80
keerde hij terug naar België waar hij voor diverse opdrachten samenwerkte met de bekende
interieurontwerper Jean De Meulder. Vincents pure stijl met natuurlijke materialen, bijzondere
kleuren en tactiele schoonheid kreeg meer en meer vorm. Hij richtte zijn eigen kantoor op in
1990. De eerste tien jaar waren er verschillende mijlpalen in eigen land, zoals VH House in
Lokeren, het kantoorgebouw van tapijtproducent Concordia in Waregem, DC Residence, maar
ook daarbuiten, zoals het eerste project voor Selfridges in Londen en de Sportmax-winkels in
Milaan, Parijs en Tokio. Het volgende decennium werd nog veel meer internationaal gewerkt,
met residentiële woningen in het buitenland, een ontwerp voor een torengebouw in Djedda,
Vincent Van Duysen

maar ook hier, met Vincents tweede woning en de winkel-met-restaurant Graanmarkt 13 in
Antwerpen, worden sleutelprojecten neergezet. Recente projecten staan voor schaalvergroting
en verdere internationalisering. Op dit ogenblik loopt de roll out van het shopconcept van
Calvin Klein Jeans, net zoals de werf van het King Abdul Centre for National Dialogue,
een kantoorgebouw met conferentiecentrum in Saudi-Arabië.

VERFIJND PURISME
Een kleine kwarteeuw na de oprichting van

opnieuw naar Vincent Van Duysen Architects

zijn eigen kantoor heeft Vincent Van Duysen

met de vraag naar een landelijke woning in

meer dan bewezen dat hij architectuur in

een groene omgeving. Op het perceel stond

alle schalen aankan, “van deurklink tot toren-

een kleine, typische boerderijwoning uit het

gebouw”. Interieurs, verbouwingen, residenti-

midden van de vorige eeuw, geflankeerd door

ële woningen, retailprojecten, bedrijfsgebou-

twee oude schuren. Initieel was enkel een

wen, boetieks en objecten maken alle deel

vernieuwbouw van de boerderij de bedoeling,

uit van het portfolio. De rode draad doorheen

maar gaandeweg is ook beslist om de schu-

het werk is er één van uitzuivering, purisme

ren af te breken en te vernieuwen.

en een verfijnd materiaalgebruik. Ook in het
project dat we hier centraal plaatsen, zijn

Binnen deze spelregels werkte de architect

deze elementen zeer bepalend voor het eind-

een concept uit om enerzijds terug te keren

resultaat.

naar de traditie van de eenvoudige landelijke
bouwvorm: het archetype van een boerderij-
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De opdracht van de bouwheer

woning met schuren loodrecht op de straat

Vincent Van Duysen had voor de bouwheer

en een zadeldak van 45 graden. Anderzijds -

al een residentiële woning (DC Residence)

en dit was de grootste uitdaging voor Vincent

ontworpen in 1998, die in 2000 is gereali-

Van Duysen - zou er op een zeer heden-

seerd. De bouwheer kwam goed tien jaar later

daagse manier omgegaan worden met deze

©A

©A

©B

©A

©A

traditionele landelijke architectuur met de na-

baar geïntegreerd achter het houten materi-

druk op duurzaamheid.

aal. Dat resulteert op het eerste gezicht in een
abstracte, pure en mooie maar verrassende

Om een antwoord te bieden op deze vraag

vormentaal, die bij nader inzien toch ook weer

naar duurzaam wonen, heeft Vincent Van

heel herkenbaar is. De gegroepeerde volu-

Duysen Architects het architecten- en stu-

mes geven zelfs van ver een knipoog naar de

diebureau denc!-studio ingeschakeld. Deze

aloude vierkantshoeve rond een ‘erf’.

samenwerking heeft geleid tot een bijna-passiefwoning.

De oorspronkelijke situatie bakende nochtans
niet echt een binnenkoer af. Door de nieuwe

De oplossing door de architect:

woning een minieme aswijziging te geven

abstractie van traditie

en langer uit te strekken, heeft Vincent Van

Het ontwerp verliest het archetype van de

Duysen hier een koer gerealiseerd met een

boerderijwoning nooit uit het oog, maar streeft

doorrit erheen door het eerste schuurvolume.

wel optimaal naar het verwijderen van ieder

De opening van deze binnenhof ligt naar de

ornament dat ermee wordt geassocieerd. De

straat, maar is afgeschermd met groen en

subjectieve bevraging “Wat is een boerde-

geniet net zoals de woning van een optimale

rijwoning in deze regio?” was de motor van

noord-zuidoriëntatie. Deze ingreep geeft een

een sterke uitzuivering. Schuren zijn veelal

ander, intiemer gevoel van schaal in vergelij-

beplankt, en ook voor de constellatie van

king met het ruime terrein rond de bebouwing.

volumes van DC2 Residence is gekozen voor
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houten planken als gevelbekleding, die bo-

Lay-out van het programma

vendien wordt doorgetrokken naar de daken.

Alle bijfuncties, bergingen en garages zijn

De dakgoten en alle technische onderdelen

ondergebracht in de schuurvolumes om het

van wind- en waterdichting worden onzicht-

maximale woonvolume van 1.000 m3 volledig

te vrijwaren voor de woonfuncties. Op het

ren en verzekert een langdurige duurzaam-

gelijkvloers kom je van de inkomzone in het

heid. Het gevelmateriaal is doorgetrokken

woongedeelte met de keuken, de eetkamer

naar de daken. Deze zijn eerst klassiek

met vide en de leefruimte. Deze ruimtes zijn

uitgevoerd door een waterdichte dakbe-

met een minimum aan circulatie aaneenge-

dekking met een goot te bouwen, waarna

sloten in een hiërarchie die typisch is voor

de dakbekleding in padoek als het ware

een gezinswoning, en ze kijken uit op het

als een soort van dakterras, maar dan

groen dat rond de woning ligt.

met een hoek van 45°, schuin bovenop de
waterdichting is aangebracht. De afmetin-

De trappartij is verwerkt in het kastengeheel.

gen voor de beplanking van gevels en da-

Op de verdieping wordt een lange circula-

ken zijn exact gemoduleerd: de dakplanken

tieas een dressing en berging, die uitgeven

zijn verhoudingsgewijs breder dan de gevel-

op een kleinere tweede slaapkamer en bad-

planken, en de openingen, de nokhoogte en

kamer en een ruime master slaapkamer en

dergelijke meer zijn perfect afgestemd op

badkamer.

deze modulering. Door deze doorgedreven
aanpak lopen de lijnen overal exact door.

Materialisatie

Hetzelfde padoek van gevels en daken is

De gevelbekleding in padoek planken ver-

even rigoureus toegepast voor alle houten

wijst naar de archetypische beplankte schu-

buitenschrijnwerk en de dorpels.
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Niveau 0
1 inkom
2 keuken
3 eetkamer
4 leefruimte

Niveau 1
15 slaapkamer
16 badkamer
17 berging
18 vide
19 master badkamer
10 master slaapkamer

Ook in het interieur is veel hout gebruikt,

De sobere eenvoud van het interieur versterkt

insteek is nooit geënt op een noodzaak om

maar dan in een gebeitste variant. De vloer

de soberheid en abstractie van het exterieur

revolutionair of nieuw te willen zijn. Het heeft juist

binnen is beton, net zoals buiten, maar in het

nog, en vervaagt de grenzen tussen beide.

te maken met een diep respect voor traditie.

interieur is het materiaal verfijnd geschuurd

‘Traditie’ betekent voor ons ook de moderne tra-

terwijl de verharding buiten een ruwer, gebor-

Visie op architectuur

ditie. Wij richten ons sterk op moderne mees-

steld beton betreft. De keukentabletten zijn in

De doorgedreven detaillering en de heel spe-

ters zoals Ludwig Mies van der Rohe, Adolf

gepolijst beton. Voor het overige beperkt het

cifieke selectie van natuurlijke, sensitieve en

Loos en vele anderen. Vincent Van Duysen

sobere materialenpalet zich tot lak- en schil-

warme materialen zijn typerend voor de hand

Architects wil tijdloos maar zeer hedendaags

derwerk.

van Vincent Van Duysen. Architect en mede-

werken en slaagt daarin door detaillering, uit-

werker Kristof Geldmeyer: “Vincents visie is

zuivering, materiaalgebruik, het respect voor

Het wasmeubel, de badomkasting en de

altijd geweest: op een heel consequente en

traditie en voor de moderne meesters. Door zo

vloer in de badkamer zijn uitgevoerd in blau-

mooie manier een comfortabele habitat cre-

te werken zijn al onze projecten aan het einde

we hardsteen. Dit is een kleine variatie op het

ëren voor onze private klanten. Leefcultuur,

van de rit uitermate hedendaags, ondanks het

sobere palet, waarmee eveneens verwezen

comfort en welbehagen zijn essentieel in

feit dat ze soms - zoals hier - sterk voortbou-

wordt naar aloude Belgische tradities.

onze architectuur- en interieurprojecten. Deze

wen op een heel gekend model.”
foto's: A-Juan Rodríguez
B-Koen Van Damme
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