
Van over het water lijkt dit glazen schrijn een 
hedendaagse aak die op het Kempische kanaal 
in Schoten drijft. Zowel voor de bouwheer als 
voor de architect was de realisatie een droom. 
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Aan de straatzijde is 
de woning gesloten, 
op de garagepoort na. 

B
ouwheer Bert Baekelmans 
was ooit zelf actief in de 
bouw van landelijke, bakste
nen woningen in rustieke 
stijl. Maar stiekem koesterde 

hij een meer hedendaagse droom: "Weet 
je wat ik in mijn hoofd had? De show
room van een garage, zo' n open ruimte 
met een vrije trap, veellicht en transparan
tie. Ik dacht: zoiets moet heerlijk zijn om 
in te leven." 
Zo'n vreemd idee is dat niet, wel meer he
dendaagse huizen lijken op een kunstgale
rie of op, inderdaad, zo 'n showroom. 
Waarom zou iemand die een tijd in de tra
ditionele bouw actief is niet eens naar iets 
anders verlangen? Maar de overstap naar 
deze woning was vrij drastisch, want het 
huis exposeert zich letterlijk in het land
schap. Frederik De Smet, van het bureau 
Icoon.be Architecten, begreep helemaal 
waar de opdrachtgever van droomde. 
Zo'n transparante doos is ook een beetje 
het basisconcept van zijn architectuurpro
jecten. Op de foto's zie je goed de omge-
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Ook naar de half ondergrondse etage is de woning transparant. 
De bouwheer inspireerde zich voor het concept op een moderne 
autogarage. Hij verzamelt trouwens wagens die hij door zijn 
glazen vloer dagelijks kan bewonderen. 
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"Het ziet er allemaal 
logisch en eenvoudig 
uit, maar er ging 
zeer veel aandacht 
naar de details" 

'. 



ving van het huis, want daar draait alles 
om. Het is om verschillende redenen een 
markant gebouw. Zo ziet het er vrij mo
numentaal uit, wat het ook is, met een 
woonoppervlak van 240 vierkante meter, 
maar het staat op een perceel van amper 
322 vierkante meter. 
Dat perceel zit bovendien geprangd tus
sen een drukke weg en het kanaal. Maar 
door het kanaallandschap bij het gebouw 
te betrekken krijg je een extra gevoel van 
ruimtelijkheid, zowel binnen als buiten. 
Het zwemtrapje aan het kanaal, waar de 
bewoner graag even induikt, verruimt 
meteen ook de ' ruin' tot aan het water: 
een slimme vondst. 
Aan de kanaalzijde straalt deze plek de 
rust uit van een natuurlandschap, maar 
aan de straatzijde is het zeer druk. Net 
daarom gafFrederik De Smet de woning 
een quasi volledig gesloten voorgevel, met 
alleen een garagepoort in de grote beton
nen wand. Je moet de voordeur trouwens 
zoeken in een zijgevel. Zo keert de bewo
ner de rug naar de drukte. Van buiten ziet 
het gebouw er simpel uit, met wanden op
gebouwd uit betonnen sandwichpanelen 
en aan de kanaalzijde een glazen wand. 

De woning is quasi volledig gebouwd met 
industriële materialen. Voor de zoldering 
werden industriële metaalplaten gebruikt. 
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Elk glaspaneel is 
321 centimeter 
breed en vijf meter 
hoog. De doos is vijf 
bij twintig meter en 
acht meter hoog. 
Binnen stap je met
een in de structuur 
die De Smet effec
tief heeft opgevat als 
de showroom van 
een garage. Het huis 
telt drie verdiepin
gen. De onderste zit 
half ondergronds en 

Is dol op oude 
architect De Smet, 
"maar is het niet 
echt, omdat er heel 
veel aandacht ging 
naar de details." Zo 
werden alle leidin
gen aangebracht in 
de prefabwanden 
voor het gieten van 
het beton. De beton
lagen werden ook zo 
dun en elegant mo
gelijk gehouden, om 
visuele redenen en 
om toch drie verdie
pingen te kunnen 
onderbrengen in een 
hoogte van amper 
acht meter. Boven
dien is het ritme van 
de verticale verdeling 

iQII,WIIIQJI tn jukeboxen. Dit Is 
•*lllft ... IJttDnv•tcJ• uit de flftles. 

bevat de garage 
waarin de bouw
heer, een bolidefa
naat, zijn vierwielers 
onderbrengt. Het 
leefniveau, ietsje ho
ger dan het jaagpad om te ontsnappen aan 
te veel inkijk, omvat een open keuken, 
eethoek en zithoek. De verdieping daar
boven is opgevat als een mezzanine, rus
tend op een 2,5 ton zware balk, met bad
kamer en slaapruim te. "Het ziet er alle
maal logisch en eenvoudig uit," zegt 

van de ramen de maatstandaard van het 
hele huis. En het is precies die verticaliteit 
die ook het ritme van de bomen aan het 
kanaal tot binnen herhaalt: een harmo-
nieuze knipoog. 

Info architect: www.icoon.be 

De badkamer zit discreet 
verborgen In een hoek. 
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