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Wie woont hier?
‘Ik woon hier sinds twee jaar met
mijn vriend. Het is ook een open
huis voor familie en vrienden.’
Waar staat het huis?
‘In het midden van de Kempen in de
bosrijke omgeving tussen Herentals
en Lichtaart.’
Wat trok je over de streep om het
te kopen?
‘Ik heb jaren in de stad gewoond,
dicht bij het bruisende stadsleven,
maar stilaan kreeg ik meer behoefte
aan rust en afstand van mijn
werkomgeving. Van de stad naar het
bos, ik hou wel van een uitdaging.
Mijn roots zijn hier, dat zit er
misschien ook voor iets tussen.’
Deze plek voldeed aan de voorwaarde
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Dirks veelzijdige interesse in kunst en architectuur is overal in de woning aanwezig.
De meubelen en de kunstwerken zijn het resultaat van jarenlang verzamelen. Vaak zijn het werken
van mensen die hij via zijn werk ontmoette: een passie die samenkomt in dit huis.
Voor hem zijn composities om zaken bij elkaar te plaatsen bijna evident. Het geeft hem energie.

De tafel stond al in het huis toen Dirk het kocht. De chair one-stoelen van Konstantin Grcic,
die hij al had, pasten er perfect bij.
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‘Het gebouw aanpassen aan de
huidige normen en slim isoleren, op
een discrete manier. De glaswand

wordt iets selectiever in je sociale of
culturele activiteiten. Ik ben nu veel
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Waar geneer je je een beetje voor?
‘Dat we in zo’n groot huis wonen op
den buiten.’ (lacht) ‘Maar dit is zo’n

De vormen in de badkamer zijn
organisch en compromisloos.
Net als de gordijnen in
badlakenstof, die Dirk opnieuw
gebruikte. De badkamer werd
volledig gerestaureerd. De
lavabo’s, de douchekraan en
een deel van de tegels werden
vernieuwd. De originele
tegels vond Dirk terug bij een
Frans bedrijf dat deze tegels
nog steeds produceerde. De
badkamer is volgens hem de
ideale plek om te cocoonen.
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De woning bestaat
uit drie cirkels die los
van elkaar staan en toch
een geheel vormen.

De traphal is volledig
authentiek, alleen de
glazen piramidekoepel
werd vervangen door een
vlakke koepel. Het dak
bestaat uit zonwerend glas,
waardoor de hal koel blijft in
de zomer.
De combinatie van edel
hout, metaal, zichtbeton
en bakstenen wanden
maakt het toch een
warme en uitnodigende,
brutalistische woning.
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In de keuken veranderde er structureel
niet veel. Het eiland was er al, maar het
keukenblad en de toestellen werden
vernieuwd. Voor meer rust en
transparantie werd ook de grote
dampkap en het verlaagde plafond
weggehaald. Het geheel was ook in de
vroege jaren 90 al aangepast.
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blijft in de zomer.
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zichtbeton en bakstenen wanden maakt
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De vormen in de badkamer zijn organisch
en compromisloos. Net als de gordijnen
in badlakenstof, die Dirk opnieuw
gebruikte. De badkamer werd volledig
gerestaureerd. De lavabo’s, de
douchekraan en een deel van de tegels
werden vernieuwd. De originele tegels
vond Dirk terug bij een Frans bedrijf dat
deze tegels nog steeds produceerde. De
badkamer is volgens hem de ideale plek
om te cocoonen.
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er structureel niet veel.
Het eiland was er al,
maar het keukenblad
en de toestellen
werden vernieuwd.
Voor meer rust en
transparantie werd ook
de grote dampkap en
het verlaagde plafond
weggehaald. Het geheel
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de indruk van de constructie.
Het huis is zonder compromissen gebouwd, daardoor komt
het ook zo extreem over. Er
zijn geen toegevingen gedaan,
alles is in cirkels gebouwd, het
huis, de trappen en het terras,
de garage en zwembad, zelfs
de tuinaanleg heeft cirkelsegmenten. Ik vind dat zelf heel
inspirerend.’
Hoe krijg je spullen in zo’n
cirkelvormige woning?
‘We hebben best wat
meubels en kunstwerken verzameld, alles kreeg naadloos
een plek. Er blijven zelfs muren
en plekken beschikbaar.
Minimalistisch en leeg zijn
niet aan mij besteed in mijn
persoonlijke leven. Het huis,
de boeken, de spullen maken
deel uit van mijn leven en zijn
als een verlengde van mijn persoonlijkheid.’
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