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Het lijkt wel een conceptvilla van
John Lautner, maar deze cirkelvormige paalwoning uit de seventies staat gewoon in de
Kempen. Dirk Engelen van Barchitecten woont sinds kort in
de ‘ufo van Herentals’. Knack
Weekend mocht exclusief binnen in het ronde meesterwerk
van de gebroeders Cuylen.
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Zes jaar is eraan
gebouwd. Naar het
schijnt zijn ze een
paar keer opnieuw
moeten beginnen,
omdat ze het
bouwwerk niet
recht kregen

p124— De paalwoning is,
net zoals John Lautners
Elrod House, opgebouwd
uit concentrische cirkels
die elkaar overlappen.
p125— Zelfs het parket
ligt in spieën om de ronde
volumes consequent te
volgen. De leren sofa van
de Sede DS-600 kocht
Engelen over van de
vorige eigenares. De
spacy sculptuur is een
vroeg werk van Philip
Metten.
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p126— De centrale
traphal bedient de hele
woning. Het schrijnwerk
en het bovenlicht werden
bijna onzichtbaar
opgefrist.
p127—Jackie en Jan
Cuylen ontwierpen de
paalwoning om met de
neus tussen de
boomkruinen te wonen.
De betonnen tafel kocht
Engelen over, maar de
Chair One van Konstantin
Grcic voor Magis uit zijn
privécollectie matcht er
perfect bij. Ook de
sculptuur van Leon
Vranken kreeg een
ereplaats.

Het huis oogt nog zoals Cuylen het bedoelde. Maar er zijn veel onzichtbare
ingrepen gebeurd die de villa zuiverder, gezonder en energiezuiniger
maakten
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Een bizar tafereel, als je tegenwoor
dig aanbelt bij Dirk Engelen, mede
oprichter van Barchitecten en Bbis:
de seventiesdeurknop lijkt wel een
logo met zijn initialen. Is zijn ego ex
ponentieel gegroeid nu hij naar een
James Bondvilla in Herentals is ver
huisd? “Dat is gewoon een grappig
toeval”, lacht hij. “Het zijn eigenlijk
de initialen van de bouwheer van het
pand, Jan Cuylen. Maar omdat we de
glazen entree en de draairichting van
de deur veranderden, werd de deur
knop op zijn kop teruggeplaatst.
Eerst wilde ik de aannemer er nog
over aanspreken. Maar toen ik wat
beter keek, las ik er plots de letters D
en E in. Ik heb soms het bizarre ge
voel dat het huis op mij gewacht
heeft.”
Nochtans is het voor een architect
met een duidelijke signatuur allesbe
halve evident om op zo’n pand te val
len. Zeker niet als je zijn parcours
kent: eerst woonde hij in een door
hem verbouwd penthouse van Re
naat Braem aan de Frankrijklei,
daarna in een Braziliaans aandoende
brutalistische triplex aan de Brial
montlei en nu dus in een van de
apartste conceptwoningen van ons
land. In Herentals, vlak bij Bobbe
jaanland. “Het was zeker geen doel
op zich om in de bossen te komen
wonen. De voorwaarde was dat ons
huis op fietsafstand van het openbaar
vervoer zou liggen, want onze kanto
ren zijn in Antwerpen”, zegt hij.
“Sinds mijn studie woonde ik al in
Antwerpen. Het kon niet stedelijk ge
noeg zijn voor mij. Ik ging naar alle
galerieopeningen en hield van die
kosmopolitische vibe. Maar intussen
ben ik wat ouder en wijzer”, lacht hij.
“Ik snakte wel stilaan naar wat meer
rust en afstand van mijn werkomge
ving. En niet te vergeten: mijn roots
liggen in de Kempen.”

Inspiratietrip

De oorspronkelijk bouwheer Jan
Cuylen, een hifiondernemer en
designfreak met een feestneus, scha
kelde indertijd zijn broer Jackie in als
architect. Maar behalve dit huis en
het administratief centrum van He
rentals, is zijn oeuvre vrijwel onbe
kend. “Jan wilde een huis als
sculpturaal statement. Maar ook een
spectaculaire plek om veel vrienden
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te ontvangen”, weet Engelen. “Ter
inspiratie trokken de broers samen
naar Los Angeles, waar ze ongetwij
feld het werk van architect John
Lautner moeten gezien hebben, naast
andere conceptwoningen. Het toeval
wil: Engelen maakte zelf twintig jaar
geleden ook zo’n inspiratietrip en
hield er een fascinatie voor het Cali
fornische modernisme aan over. Eén
referentie springt er meteen uit: het
Elrod House (1968) van John Lautner
in Palm Springs. Dat ligt formeel erg
dicht bij deze cilindrische paalwo
ning: beide lijken wel ufo’s die opge
bouwd zijn uit overlappende schijven
beton. Ook het ronde terras én het
lager gelegen zwembad zijn heel ge
lijkend. Volgens Pieter Boels, Jan
Cuylens stiefzoon, heeft Jan zowel
het concept als de indeling bedacht.
“Jackie deed meer de technische uit
werking, sterk bijgestaan door inge
nieurs, want de bouw was een
huzarenstukje. Naar het schijnt zijn
ze een paar keer opnieuw moeten be
ginnen, omdat ze het bouwwerk niet
recht kregen. Zes jaar is eraan ge
bouwd. Jan wilde in het groen wo
nen, zonder louter op de
boomstammen te kijken. Vandaar
dat de leefruimtes op een hoger ni
veau liggen.”
De paalwoning steunt op zeven be
tonnen kolommen en een centrale
traphal in zichtbeton. De ronde en
tree was voor Cuylen puur een sas om
via een monumentale trap naar de
circulaire woonvertrekken op de eer
ste verdieping te gaan. Engelen be
sliste om de ramen en de voordeur
anderhalve meter naar buiten te ver
plaatsen, zodat er beneden een vol
waardige ruimte ontstond: een
enorme meerwaarde. “Die plek ge
bruik ik nu als werkruimte en plaats
voor de kunstwerken uit mijn collec
tie. Door deze ingreep is het huis veel
gezonder: het is beter geïsoleerd en
de koudebruggen op de gelijkvloerse
verdieping zijn weggewerkt.”

Chirurgische renovatie

Dirk Engelen ontdekte het pand uit
de late jaren zeventig op architecten
woning.be: een vastgoedkantoor
voor architecturaal erfgoed. “Toen
we dit op Facebook zagen passeren,
waren we meteen geprikkeld. Ik
vroeg snel een bezoek aan. Omdat de
bewoonster – de weduwe van de
overleden Jan Cuylen – een heel
weekend niet thuis was, zijn we
stiekem al eens komen kijken. En na
maanden onderhandelen konden we

het uiteindelijk kopen. Ik kan alleen
maar zeggen: het is een fantastisch
huis. Conceptueel is het heel conse
quent als stapeling van cirkels. En
ook bouwtechnisch zit het goed in
elkaar, al had het wat EHBO nodig.
Zo’n restauratie is een chirurgisch
werk, waar wij ons, met Barchitec
ten en Bbis, graag in verdiepen.”
Engelen ging niet overhaast te werk.
Hij woonde er eerst een zomer, voor
aleer hij besloot om er iets aan te ver
anderen. “We wilden de tijd nemen
om de ruimtes te beleven en te ont
dekken wat we moesten restaureren,
renoveren of aanpassen. Het huis zo
als je het nu ziet, oogt nog compleet
authentiek, zoals Cuylen het be
doelde. Maar er zijn veel onzichtbare
ingrepen gebeurd die de conceptvilla
zuiverder, gezonder en energiezuini
ger maakten”, zegt Engelen.
Concreet wordt het zwembad vol
algen en chloor nu gezuiverd met
zoutelektrolyse. De diamantvormige
koepel in de traphal is nu veel strak
ker en neutraler. Ook de binnendeu
ren zijn eenvormiger, beter afgewerkt
én hoog genoeg voor de boomlange
architect. De ‘louche’ barruimte met
vast tapijt en spiegelplafond werd
een rustig bureau met tvhoek. Het
parket, dat helemaal in spieën is ge
zaagd om de ronde architectuur te
volgen, is overal bijgewerkt of aange
vuld. En de badkamer is volledig ge
restaureerd met de originele ronde
tegeltjes, die nog steeds in Frankrijk
in productie blijken.
“Maar de grootste ingreep was het
glas aan de hal anderhalve meter
naar buiten verplaatsen. We waren
bezorgd dat de proporties van het
huis verloren zouden gaan. De ufo en
zijn sterke karakter mochten niet af
zwakken. We zijn heel blij met het
resultaat. Meer zelfs: toen de familie
van Cuylen hier recentelijk op be
zoek was, zeiden ze meteen: ‘Dat we
daar zelf nooit opgekomen zijn.’ Dat
is voor ons het mooiste compliment.”

Dirk Engelen
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B-architecten
& B-bis
� Evert Crols, Dirk
Engelen en Sven
Grooten richtten
in november 1997
B-architecten op
in Antwerpen en
Brussel.
� De oprichters leerden elkaar kennen
via hun opleidingen
te Antwerpen
(Henry van de
Velde Instituut) en
Amsterdam (Berlage Instituut)
� Hun eerste project
was meteen de
verbouwing van de
Beursschouwburg
in Brussel.

� In 2007 startten
Crols, Engelen en
Grooten samen
met Sebastiaan
Leroy het zusterbedrijf B-bis architecten.
� De bureaus doen
zowel publieke
gebouwen, masterplannen, kantoren,
scholen en woningbouw als privéwoningen.

De grootste ingreep? De
gelijkvloerse inkomhal
rondom met 1,5 meter
verplaatsen waardoor ze
een volwaardige
leefruimte werd.
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