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Als een van de meest geprezen 
en bekende architecten van 
ons land blijven de ogen altijd 
gericht op Vincent Van Duysen. 
Voor zijn meest recente pro-
ject waagde de meesterarchi-
tect zich aan wijndomein Valke 
Vleug en ook dit keer zijn we 
weer gefascineerd door het su-
blieme eindresultaat.

Van Duysen weet met zijn prach-
tige, serene projecten en pure 
esthetiek telkens onze aandacht 
te trekken en behouden. Zijn 
residentiële projecten zijn stuk 

voor stuk parels, maar giet zijn unieke stijl in 
een heel andere vorm, zoals een wijndomein, 
en je krijgt ook een buitengewoon resultaat. 

Voor het project Valke Vleug werkte Vincent 
Van Duysen samen met wijnboetiek Vinetiq. 
Deze zaak begon voor Pieter Raeymakers 
als droom om ooit zelf wijn te maken, maar 
groeide in vier jaar uit tot een wijnzaak met 
nog twee andere vennoten Jan Van Lacker  
en Johan Stoffels. Ze maken niet enkel zelf 
Belgische wijn, maar importeren ook andere 
wijnen van over de hele wereld. Valke Vleug Im
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is het eerste wijndomein en de thuis van 
Vinetiq waar in 2016 de eerste aanplant ge-
daan werd. Voor deze bruisende wijngaard 
in Liezele bij Puurs-Sint-Amands ontwierp 
Van Duysen een hedendaagse wijnhoeve, 
waarin de wijnmakerij, -kelder en -salon 
huizen, en wijnhuis in harmonie met de 
omgeving. Want net zoals voor de wijn de 
natuur het belangrijkste ingrediënt is, was 
dat ook het geval voor het architecturale as-
pect van Valke Vleug. Van Duysen gaf ons 
een exclusieve blik in dit unieke project dat 
duidelijk zijn handtekening van subliem es-
sentialisme draagt.

BELGISCHE TOPPERS 
Dat de meesterarchitect voor elk soort ge-
bouw, ruimte of concept een subliem ont-
werp kan maken, weten we bij Imagicasa wel 
zeker. Het feit dat dit Vincent Van Duysens 
eerste wijndomein was, maakt ons daar-
om alleen maar nieuwsgieriger naar het re-
sultaat. “Het atypische van de opdracht in 
combinatie met het poëtische, landelijke 
karakter fascineerde me onmiddellijk. De 
laatste jaren genieten wijndomeinen in het 
buitenland een grote architecturale belang-
stelling, maar in België is het nog een uniek 
gegeven. Het is een privilege deze opdracht 
te hebben kunnen realiseren,” vertelt de ar-
chitect trots. Eigenlijk hebben we hier me-
teen twee – succesvolle – vliegen in een klap 
waar we in ons klein landje fier op mogen 
zijn: aan de ene kant een gerenommeerde ar-
chitect en aan de andere kant een Belgische 
authentieke zaak die naast buitenlandse ook 
een mooi Belgisch product brengt. Het feit 
dat deze twee een samenwerking aangingen, 
vinden wij daarom fantastisch. “Dit verhaal 
had nooit gekund zonder het initiatief, de 
betrokkenheid en het vertrouwen van Jan 
Van Lacker, zijn visie om geen compromis 
toe te laten en radicaal het sterke architec-
tuurverhaal te volgen, ook al had dit soms 
ingrijpende gevolgen. We zijn trots dat we 
Valke Vleug samen konden realiseren.”

Vinetiq is de eerste online wijnboetiek van 
België die gespecialiseerd is in cool clima-
te wijnen. De oprichters beschrijven het 
bedrijf en Valke Vleug zelf als “een mooie 
symbiose tussen een bevlogen wijnmaker en 
een ervaren wijnretailer”. En een fantasti-
sche samenwerking is het zeker. Je kan hun 
wijnen – van eigen bodem en van over heel 
de wereld – vinden in hun webshop en de be-
tere restaurants, events,… “Bij Vinetiq bren-
gen we graag leven in de brouwerij en willen 
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we de fijnste, lekkerste wijnen aan onze klan-
ten presenteren die je nét niet overal vindt,” 
klinkt het. De drie enthousiaste ondernemers 
Jan, Pieter en Johan wilden een eerlijke, ech-
te en kwaliteitsvolle wijnzaak uitbouwen en 
daar zijn ze zeker en vast in geslaagd. Met 
hun specialisatie in cool climate laten ze zien 
dat wijn maken in koelere, zoals België, of 
hoger gelegen gebieden perfect mogelijk is. 
“Sterker nog, het geeft verfijnde, verrassen-
de wijnen. Een druif die moet knokken, een 
wijnmaker die moet excelleren om tot resul-

taat te komen: cool climate is het onderste uit 
de kan halen in de stiel van het wijnmaken en 
spelen met de grenzen van wat de natuur kan 
bieden.” Het bijhorende wijndomein Valke 
Vleug moest natuurlijk mooi hun visie re-
presenteren en ze klopten dan ook niet voor 
niets aan bij Van Duysen.

OMGEVING & TRADITIE
De omgeving, tradities en natuur spelen een 
grote rol in het gedachtegoed en de werkwijze 
van Vinetiq. Die elementen moesten dus ook 

geïntegreerd worden in de architectuur van 
de wijngaard. Daarom werd het project in-
gebed in het bestaande landschap en het liet 
zich daar ook door inspireren. Het domein 
werd eerst gebruikt om asperges te kweken 
wat, net als voor wijnbouw, om een lineaire 
aanplant vraagt en zo voor een horizontaal 
beeld in het landschap zorgt waar de archi-
tect op inspeelde. Verschillende elementen 
uit de omgeving hadden dan ook een promi-
nente rol in het plan. “De oude eik is naast de 
gebouwen een protagonist in het project. Het 

is een centraal ankerpunt op het domein dat 
tegengewicht geeft aan de woontoren, scha-
duw biedt aan de paardenpiste en als baken 
dient voor de horizontale wijngaard. En dan 
is er natuurlijk ook de Valke Loop, een wa-
terloop met als vroegere naam Valke Vleug. 
Deze lijkt minder aanwezig maar is een be-
langrijk onderdeel van het project omdat 
deze doorheen het wijndomein loopt, het 
overtollige water afvoert en ook de functio-
nele zone van het erf aan de vierde zijde af-
sluit van de omliggende natuur.”

Met de architectuur die Van Duysen ont-
wierp voor deze mooie locatie brengt hij een 
hulde aan de oude landbouwgebouwen in 
Klein Brabant. “Ik zoek steeds op een heden-
daagse manier naar aanknopingspunten in 
de traditie,” vertelt hij ons. Zo werden funda-
mentele aspecten van een Vlaamse boerde-
rij en het concept van een vierkantshoeve als 
uitgangspunt behouden. “Het project heeft 
verschillende onderdelen die een hiërarchie 
vormen,” aldus Van Duysen. De twee hoofd-
gebouwen, de wijnhoeve met wijnmakerij, 

-kelder en -salon en het wijnhuis, omsluiten 
samen een binnenhof. Ook de kleuren, con-
structies en materialen duiden op de hoeve als 
inspiratiebron. Zo verwijst het donkere hout 
naar de houten structuren in oude schuren en 
vormen het hout en staal van de dakvolumes 
een soort ‘shelter’ die duiden op oude spat-
constructies die typisch zijn voor schuren.

Naast hout gebruikte Van Duysen beton. “Het 
gebruik van deze twee contrasteert in het 
landschap. Beton in een bruingrijze kleur is 
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de basis, het fundament van de gebouwen. De 
omgeving en het binnenplein zijn verhard in 
lavasteen die aansluiting vindt met het aardse 
landschap. Hierdoor loopt het domein door 
in het landschap zonder duidelijke grens.” De 
warmte van het hout vult het rationele van de 
betonnen volumes aan. “De donkere kleuren 
vormen ook een contrast met het groene ka-
rakter van de velden. We werken graag met 
zulke gelaagdheid en contrast om een war-
me sensualiteit te bereiken. De gelaagdheid 
zit niet in een veelheid aan materialen, maar 
kan omschreven worden als een tot de kern 
komen waardoor authenticiteit, eenvoud en 
zuiverheid bereikt worden.”

Vincent Van Duysen vond het een mooie 
kans om zo’n uniek project te ontwerpen en 
hoopt in de toekomst nog verder te kunnen 
evolueren op dit level. “Het was inderdaad de 
eerste keer dat we een wijndomein ontwor-
pen hebben. We hadden in het verleden wel 
gelijkaardige typologieën uitgewerkt en heb-
ben deze nu verder kunnen ontwikkelen. On-
dertussen hebben we een geschiedenis van 
dertig jaar met de ambitie verder te groeien 
op dit architecturale niveau.” 
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