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CANVAS OP KANAAL 
Een interview met Frederik De Smet van Icoon 

De bouwheer wilde een minima lis ti
sche en tijdlo ze wonJng va n industri
e le ma te ria le n. De a nti ek e spu lletj es 
uit zijn vorige Ioft é n zijn voorliefde 
voor wagen s moesten e en prominente 
plaat s krijge n in h et interie ur, a ls in 
een show room me t open uitzicht op d e 
omgeving. Frederik De Smet ontwierp 
een open woning met optimaal co n-

tact m e t d e o m geving. Een maximaal 
open lee fruimte met e en volle d ig gla 
zen w a nd baadt in een ove rv loed aan 
zicht en licht in deze relatie f compacte 
woning. 

Vanwaar d e k e uze om d e woning uil 
beton op te trekken? 
De bouwheer wilde industriële materialen. 

Ik wilde ech ter dat ze ook als won ing zou 
aanvoelen en niet als esthetisch ondoor
dach t indust rieel pand. De detaillering van 
de geprefabriceerde elementen. met geïn
tegreerde elekt rische en sanitaire leidi ngen, 
werd daarom nog voor de >tart van het pro
ductieproces volledig uitgedacht en uitgete
kend. Omdat her beton zowellangs buiten 
als binnen de afwerking vormt, konden er 



"Omdat het beton zowel 
langs de buitenkant 
als in het interieur de 
afwerking vormt, was 
er geen marge voor 
fouten" 

achteraf geen wijligingen meer worden doorgevoerd 
en wa; er geen marJ!e voor routen. In de ontwerpfase 
hebben we (al) rekening gehouden met de maximale 
verkrijgbare glasbreedte van 321 cm. Zo loopt elke 
voeg tussen de betonnen gevelpan elen dnor in de 
naden van het betonnen plafond, de staalstrucntur 
en de naden tllssen de grote gla1en panelen van de 
achtergevel. We kozen voor superzonwerend glas 
met verhoogde reflecterende eigenschappen die de 
kans op oververhitting verminderen en een minimale 
vorm van privacy verzekeren. 

Hoe zou j e k ort de woonbelevin g 
om schrij ven ? 
We mochten op het relatief kleine perceel maar vijf 
meta diep bouwen, vandaar dat we de maximale 
breedte van twintig meter benut hebben. Aan de ach
terzijde is de woning volledig open naar de Kempische 
Vaart toe. Aan de straat -een drukke doorgangsweg 
- is, ze volledig gcsloten op de toegangspoon na. Die 
leidt naar de ha lf ondergrondse stalplaat~ voor de 
collectie wagens van de bouwheer. De indeling bin
nen is zo eenvoudig mogelijk gehouden. en de drie 
lagen zijn in vis ueel contact met elkaar. De eerste 
verdieping bestaat uit een hoge open ruimte en een 
grote glazen vloer met Licht op de wagens onderin, 
die 10 betrokken worden bij het interieur. Deze ver
dieping ligt gelijk met de hoogte van de dijk om zo 
een uitzicht te geven op het kanaal. Om de uitstraling 
van de zeer hoge rui mt e niet teniet te doen, werd 
de tweede verdieping als een meubel of tribune in 
de eerste geplaatst. Het is een subtiel plateau met de 
master bedroom en de badruimte. Van hieruit heb 
je een onbelemmerd panura111a. !let interieur is dus 
volledig open. zonder muren. Een deur is er enkel 
naar het toilet. 

Vanwaar die d ua li teit t u ssen geslot en e n 
open? 
Die is ingegeven door de omgeving. De voorgevel is 
een statische betonnen ba lk die zijn functie niet prijs
geeft, en ontdaan van elk detail, typisch geveldemem 
of ornament. een zeer massieve en onvertrouwde 
indru k maakt, een minimalistische verschijning die 
de aandacht trekt door zijn schreeuwerige anonimi
teit. De woning richt ûch volledig op de idyllische 
kwaliteiten van de vaart achteraan . Daar toont de 
woning haar tweede gezicht: volledig open n aar de 
omgeving toe door de glazen wand. De wandelaars 
op het jaagpad krijgen een ongecensureerd beeld van 
het leven van de eigenaar. 

Wat leen dit project ons over jou a ls 
architect? 
Ik probeer in al mijn projecten de relatie tussen bin
nen en buiten te versterken. Daarurn werk ik vaak 
met grote glasoppervlakken waarbij de gevelsculptuur 
doorloopt in het interieur van het gebouw. Een door
gedreven detaillering is daarbij een onmisbaar aspect 
om het verhaal te doen kloppen. De woonomgeving 
tracht ik daarbij altijd zo open mogelijk te maken 





zodat de opdrachtg~ver een maximale ruimtebeleving 
krijgt voor Lijn budget. Daarnaast daag ik mezelf ook 
altijd uit door met · voor mij · nieuwe materialen te 
werken of traditionelt- bouwmethode< te negeren. 

"In de open badkamer 
heeft de bewoner 
vanuit bad en douche 
hetzelfde panorama 
als in de rest van het 
interieur" 

De aankl eding vormt ook een dualiteit met tin ten. Oe naden in de ~tru ctu ur van het gebouw 
h e t volume. geven rmten ondersteunen de aankleding. Voor het 
Oe opdrachtgever wenste een tijdloo< interieur waa rin grotere meubilair greep de opd rachtgever zelf terug 
zijn vcrzameling aan antieke <pullen niet zou mis- naar sixties- en sevemiesklassiekcrs die voor kleur
staan, vandaar voo ral nt.'ut rale beton· en 7Warl -wit- accent~u zorgen. 

Welke materialen be palen vcrder het 
interieur? 
De wanden en plafonds werden in glad beton u itge· 
voerd, behalve hel plafond van de slaapvcrdieping, 
dat bestaat uit witgelakte ge1Jrofileerde staalplaten. 
Die vormen een lichte dak>truttuur waardoor de balk 
boven de gla1cn gevel tot een minimum kon worden 
beperk t. De hoger<' golven die door de profilering 
van de platen ont~laan. geven extra hoogte aan de 





onderliggende ruimte. De trappen zijn in witgelak
te aluminiumplatcn. In de hele woning, ook in de 
douche. ligt een gcsloten wit epoxy steentapijt met 
zeer fijne granu la ten met het uitzicht van een ega le 
giet vloer. maar de robuustheid van een stenen vloer. 

Een open keuken Is vaak een evidentie, een 
open badkamer is dat minde r. 
Aange1icn de opdrachtgever zelden kookt. was de 

keuken voor hem geen prioriteit. up een uitstekend 
kofriezeta llpa raat na. Hij koos voor een compacte 
kitchen ette met een werkblad in onderhoudsarme 
composietsteen. De open badkamer staat lus op de 
bovenverdieping aan de vide langs het panoramische 
raam. Vanuit bad en douche heeft de bewoner dus 
hctzel[de ononderbroken uitzicht op de omgeving 
als in de rest van het interieur. 
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Was duurza a mhe id een item bij de gemaakte 
k euzes? 
In mindere mate. we kozen eerder voor robuusthe id 
en snelheid va n montage. Wc isoleerden volgens de 
EPB-norm en in he t dak en de geve l. Verwarme n 
ge beurt met een standaard gaswand ket el die in 
slaa t vuur zuwt:l v loerve rwarmJng als warm wa te r. 
Ventileren doen we met een systee m D. 

De woonbelevin g is er een met e en hoo g 
vaka ntle gehal t e. 
Omdat de opdrachtgever gewoon is geworden aan 
alle licht en zicht hee lt h ij a lgezien van zij n oor
S(Jronkelijk plan van een vcrkoop op korre termijn . 
Hij neemt zeer regelmatig een dui k in he t kanaal 
- een inox zwembadladder wekt de illusie dat het 

verlangens is alles samen gekomen tol een geslaagd 
ge heel waarbij de tijd loze won ing p erfect te rij 
men va lt mei zijn door de ja ren heen verzamelde 
meubila ir. De woning is op zijn minst een interes 
same verschij ning. De ind ustriële bouwmethode 
in combinatie me t een strakke deta ilk ring zijn tol 
het laatste moment gehandhaafd waardoor het idee 
werkelijkheid is geworden. Dit project leert ons da t 
woonkw a1iteit niet in terrnen van aan tal kamers of 
vierkam e meters uitgedrukt word t. Prikkels zoals 
lichten, zichten, texturen en materialen bepalen in 
veel gro te re mate hoe je een woning beleeft. Het 
mooiste in dit project is nog altijd de manier waarop 
het licht de wanden raa kt. 
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l)p al'chi tect 
·Naam: rrederik De Smet - lcoon.be architecten bvba 
• Adre~: Augu~ûjmki 67 - 2\130 Bra1~chaat 
· Tel: 03 65 1 44 23 
- Mail: info@icoon.be 
· Web: www.icoon.be 

T('chnisclw fi che· 
Bouwjaar: 
Bouwmethode: 

2011 
l>etonbouw 

Type woning: open bebouwing 
Oppervlakte van hel perceel: 322 m' 
Woonoppervla.kte: 300 m' bruto, 237 rn ' neuo 
Bltil enschrijnwerk en begla>ing: 
alumimum profielen m~t 1onwrrrnd gla~ 
Technische uitrusting: 
domoüca, alarm 

Ve rwarming: 
gmw<1ndkrt~l met vlo~rverwnrmiiiK 

Ventila tie: 
syste(·m D 

Iso latie: 
PUR in Ucwnnt:u sandwithy>audl!u up de tussenvloeren en 

op het dak 

Toe! ic:h l in u · 1la 11 • I . G• ragc 
2. lnkom 

3. Keuken 

~ - Eethoek 

5. Zithoek 

6. Badkamer 

7. ~laaphoek 

8. Bureauruimte 
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lvr.h.: Nt..-tv• dfLiwted~OAHP 

Expert aan het woord: 

HOE ZIT HET ALS U EEN TWEEDE 
VERBLIJF KOOPT? 
Partnerbijdrage KBC 

"'Ccn tweede vcrblijf wordt Jhcaaluicl up c.Jczelfc.lt: m,micr 

beh,mdeld Jls de gr1.in~wnning. W~armee moel u rekening 
houden?· 

•Fen: np v"<tgnen h"aall 11 allljd een onroerende 
voorheffing. uic wordt ucrckciiU Of! bilsis van het 
karlamaal inkomen. Voor een tweede verblijl zijn er geen 

vcnutudenugcn mu~eiiJk op de onrorrrndr voorheffing. 
Voor M gezinswoning is dat soms wel het geval onder 
dlldcrc ..tb h t:t gaat om een beschridrn woning of ;elc; u 

een persoon met een handicap of mlnstens twee kinderen 
tcu laste hebt." 
•Twee: u m oet ook nog eens bcla>ting bctalcu up ut: 

UlllOt' re nde inkom~trn Öil' 11 uit uw Lwrede verbliJf 

h.1Jlt. wat voor t-f"n gt'"7inc;wonin~ nirt. altijd het geval Is. 
Daanoc moet u in de bcla;liugaitllgihe het tl iel geu1dexee1d 
kadastrJcl l inkomf"n v;en dr wonin~ opnemen. Al.s u het 

tweede verblijl uitsluiteu<.l <ell gebru1kt ul hel ve1huun 
,,." rrn privc'per<oon die het Jouier voor privédoeleinden 
gebruikt. wordt r..lit onroerend inkomen bij de ;encle-r~ 

inkom<lrn grvoegd, waardoor u belast worul lcg<·n 
het uau•~a u..tlc talie( op het geindext~rcfP kacta~Lraal 
inkomrn, vermeerderd met 40%. Dal marginale larid 

•~ het ltuo~)l~ tJ11e[ d.1t voor u van toepac:~ing ie;. Ale; 11 
het 1weedc verblij I verhuun aan een venuuot>Chd!J uf 
ecu .mdt·te tech1sperc;oon , of ;e;en if'manri dil!: hc:t voor 

bcrOCpSdOCiclnden gebruikt, WUCdl ll bcl,i>l Ujl UC neltu 
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buuriukum.)ten Du.• 7ijn gf"lijk .1an de bruto huurinkornstcn. 
verminderd mcl 40% la::, ten. Die la)tc:o kunnen bovenrlif'n 

nog t:t:u.> Uepcrkt wnrrlPI110I een plafond van twee derden 
van het gchcnvaardccrdc k..ttl c.~stro.~al inkomen."' 
"Uue: een lt>ning voor ren tweede vcrblijf biedt uuuc.Je• 
voordelen dau c.lc wuonLonus. De intrr~t grrfr alleen 
maar recht op clc gewone intrcstattrck en lu: t kcJJHlJJI 

dal u allietaalt geelt rechl op de brl•<lingvrrmindering 
voor hfl lans:r~ermijnsparen. Let w el, dal ka u nug ,Jltîjd 
liscaal erg illl<re>>.JIIl LiJn, bijvoorheelrl als hel kadastraal 

inkomt-n van hel tweede vcrblij f rclaLîd ltuug ts or .. 1lc; 
u mccn.l~tc t'tgendornrnt-n hl"7it. Al '\ u over voldoende 

r igrn mlddelen voor de aankoop vmt ltcL lwerdr vt""rhlij( 



b~~lhikt. bekijkt u daarom het h~~~ o;,lmen met uw KHC

advilrur WJI voor u de fllee>l voordelige oplossing is: dir 
eigt:u middelen gebruiken voor de rl(Hlkoop, of een lcmug 
aangaan en liW t>igen middelt"n l:tdcggcn. Een belangrijke 

opn1e1kiug hierbij: als u een twet>dc vrrhlijf koopt en u 
voor uw gezinswoning et:>n lening o:dl.H;:laalL die valt onder 
cle woonbon u~. vcrlic~t u het recht op de roeslrtg van 750 

euro (geïndexeerde br-ctr.:~g voor inkomsltlljcwr 2013) voor 
rlt" enige woning." 

'"Een mogelijk alternatief voor een lenlllg b dat u de 
aankoop van het twccc..h: vcrblijf financiert mf"t t"Pn 1 

vvvr>clloi op uw groepsverzekrring. ~1 d,u ge l'ûll!ctaali 

u alleC"n inlf'rf:'st en uitera •. m.l gent kaphaal al'. Die imere'il 

kunt u bovendien oitrekken in uw personenbel~lsting tot 

het bedrag van het kadastraal inkomen.· 
<;,Vier: aJs u uw tweede verblijr binnt>n vijf jr..;u nra tic 
aankoop weer verkoopt. betaalt u een mcrrwaardcbclasting 
vr.n 16, ~% op dP gPrcr. li ~PPrde- mrc:-rwaarde. Die 

rn l'crwaardc omvat ht::l Vt!r~r..:hil lu~~t'll de twnkuopprij~ 
e n dr vPrkoopprijs:, verminderei met bepaalde correcties 

~~ ~ ku~l t:ll. U nwg UijvuudJt:dU Ut' ~.wkuuppdj~ veihogen 
mrt rle wrrkrlijkr aankoopk()sten of met een forfait van 
251.'/o . .Pc.::r vt:r~lrt:kt:u jaur lu~sen aaukoop en verkoop mag u 

deze verhoogde aankoopprijs nog eens met 5% verhogen. 
U mug uok fileluren van een atannemer voor uügevoerdr 
werkzaambeden in m indering brengen ... 
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•• KBC 

"Opgrlf't : r. l ~ uw l'-'vredP vt"rhlijf in hr-1 huitenland ligt, 

zijn de spclr~gel> ander>. Vuur illlunuatie daaruvet kunt 
11 1c rcrh1 in uw KR<">kant.ooT."' 

Wilt u meer informatie? Kijk dan zeker eens in 
de KBC-Woongids. In dat naslagwerk komen alle 
aspecten van bouwen, vcrbouwen en kopen van 
vastgoed uitgebreid aan bod. 
U kunt de KBC-Woongids gralis aanvragen via 
www.kbç.he/woongi!ls, in een KBC-hankkantoor 
of bij een KBC-verLekeringsagent in uw buurt. 
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