
DC2 RESIDENCE, TIELRODE   

 

Het project voor een zonevreemde woning DC te Tielrode is een tweede opdracht voor de 

opdrachtgever van de woning DC te Waasmunster welke Vincent Van Duysen ontwierp in 1998 . Van 

een pure residentiele wijk verhuist de opdrachtgever naar een landelijke omgeving. De opdracht is 

het bouwen van een ( zonevreemde ) woning die aansluit bij het landelijke en dus informele karakter. 

Naast de hoofdwoning behelst de opdracht ook het renoveren van de oude boerderijschuren.  

De inplanting van de nieuw te bouwen woning is begrenst door de contouren van de af te breken 

bestaande woning . Het concept van Vincent Van Duysen om terug te keren naar de eenvoudige 

landelijke bouwvorm ( een langgerekt volume loodrecht op de straat met een 45° zadeldak) verwijst 

naar de traditie van boerderijwoningen in de streek en versterkt door zijn nieuwe inplanting het “erf” 

gelegen tussen de schuren en de woning , open richting de straat . De woning ligt als het ware tussen 

het erf en de weilanden en geniet daardoor enerzijds van de kleinschaligheid van de omsloten koer 

als de zichten op de weilanden.   

De verwijzing naar traditie in basisvolume wordt aangevuld door een hedendaags uitwerking. Door 

de doorgedreven aanpak van vormgeving en materiaalgebruik versterkt Vincent Van Duysen het 

hedendaagse karakter van de woning.   De vormgeving wordt door de consequente toepassing van 

het gevelmateriaal ontdaan van enige ornamentiek  :  de typische goten en nokken zijn bijna abstract 

onzichtbaar , de overkragende dakranden werden bewust niet uitgevoerd, de dorpels worden niet in 

hardsteen uitgevoerd en de houten gevel  - welke verwijst naar de oude houten schuren  - wordt 

doorgetrokken tot op het dak .  

De 2 oude schuren worden na overleg met bouwheer en aannemer niet gerenoveerd en een 

vernieuwbouw van beide schuurvolumes - in eenzelfde basisvormgeving als de woning - versterken 

het karakter van het totaalproject. De 3 volumes samen lijken in eerste instantie door hun abstractie 

niet geworteld in de landelijke omgeving , doch wanneer je de inplanting en de schaal van het project 

beoordeeld en via de overdekte doorgang het erf opkomt voel je dat het project wel degelijk  geënt is 

op de traditie en de schaal van de onmiddellijke omgeving.  

De uitwerking van de woning  hield rekening met de principes van een passieve woning , het 

duurzame karakter werd gerealiseerd in samenspraak met Denc , een architect gespecialiseerd in 

duurzaam bouwen.  

De buitenaanleg volgens ontwerp van Landschapsarchitect Paul Deroose beperkt zich bewust tot het 

planten van enkele solitaire bomen , het herstellen en vervolledigen van de prachtige hulsthaag 

rondom het terrein en het gebruiken van een geborstelde betonnen verharding , typisch voor een 

functioneel boerenerf . De betonnen vloeren worden binnen in de woning in een geschuurde variant 

toegepast en geven de aanzet voor een sobere inrichting dit aansluit bij de sfeer van het 

architecturale project.  

 



 

1. Projectnaam  Woning DC II 

 

2. Bureau  Vincent Van Duysen Architects     

 http://www.vincentvanduysen.com/ 

 

3. Ontwerpers  Vincent Van Duysen Architects 

 

4. Opdrachtgever vertrouwelijk 

 

 

5. Locatie  Hogenakkerstraat 76, 9140 Tielrode 

 

6. Ontwerp  van 06 2006 tot 06 2007 08/2005 

 

 

7. Oplevering  werf van 05/2009 tot 12/2011 , oplevering 07/2012  

 

8. Studiebureaus  Denc   denc!-studio (Duurzaam bouwen) 

 

 

9. Hoofdaannemer De Noordboom cvba 

 

10. Oppervlakte  woning 325 m² , schuur 1 = 147 m² , schuur 2 = 230 m²  

 

 

11. Volume  woning 998 m³ , schuur 1 = 957 m³ , schuur 2 = 1358 m³  

 

 

12. Bouwkost  vertrouwelijk 

 

 

13. Bouwkost/m² vertrouwelijk  

 

  

 


