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Wie heeft de mooiste

Jeroen en Sam zijn in 2012 gestart met het zelf bouwen van een nieuwe woonark 

op een prachtige ligplaats even ten zuiden van Wilnis, waar ze in 2014 zijn gaan 

wonen. 

De oude ark op die plek voldeed niet aan de verwachtingen. Hij was technisch 

gebrekkig. De ruimtes waren te laag en te klein. En het landschap kwam niet 

binnen. Je merkte er niet hoe mooi je er woonde.

Jeroen en Sam gaven John Kusters opdracht om een nieuwe ark te ontwerpen.

Voor de VLOT-verkiezing “We heeft de mooiste?” geven ze hier graag een inkijkje  

in hun ark en vertellen zij wat over de totstandkoming.





Omgeving

In een typisch Hollands polderlandschap ligt even ten zuiden van Wilnis een kleine 

enclave van woonarken. De arken liggen gegroepeerd in vier sloten rond een 

boerderij en zijn via een weg in het hart van het voormalig grasland bereikbaar. 

Jeroen en Sam hebben een ligplaats op de uiterste punt, waardoor ze een vrij 

uitzicht hebben op het weidse landschap, zoals hier is afgebeeld.





De ark is vormgegeven als een glazen doos die optimaal wordt opgenomen in het 

landschap. Het glazen volume heeft een panoramisch uitzicht op het landschap. In 

de hoge woonruimte beleef je de wijde omgeving optimaal. Je zit er als het ware 

midden in. 

Van buitenaf gezien wordt het landschap in de glasvlakken gespiegeld. Hierdoor 

lijkt de ark natuurlijk onderdeel te zijn van het omringende land en water. De ark 

is zo groot gemaakt als het bestemmingsplan toelaat, maar door het spiegeleffect 

oogt zij minder groot dan ze is.





Indeling

Binnen de maximaal toegestane maat van de woonark is een optimum gezocht 

tussen een ruim vloeroppervlak en een prettige ruimtelijke ervaring  met 

toepasselijke hoogteverschillen.

Het geheel is vormgegeven als een groot rechthoekig volume met een licht 

gekromd dak en rondom glazen wanden. Hierin is een kleiner gesloten volume 

geplaatst dat lijkt te zweven. 

Om het vloeroppervlakte te vergroten, is de ark aan de noordzijde gesplitst in 

twee verdiepingen. Boven, in het zwevend volume, bevinden zich slaapvertrekken, 

sanitair en techniek. De ruimtes hebben een beperkte hoogte. Het karakter is privé 

en daarom gesloten. 

Aan de zuidzijde is de vloer van de woonkamer direct op de betonbak gelegd, 

zo dicht op het waterniveau als het vrijboord toelaat. Er ontstaat zo een mooie 

verhouding tussen de hoogte en het oppervlak van deze grotere ruimte. 

De keuken bevindt zich in de bak onder het gesloten volume maar in open 

verbinding met de woonkamer. De overgangszone is extra hoog gemaakt voor het 

ruimtelijk effect. Omdat het gesloten volume aan de oostzijde niet doorloopt tot de 

buitengevel ontstaat een smalle hoge ruimte die doorloopt boven de keuken. Hier 

kan ochtendzon binnen vallen. Staand in de bak kijk je via rondlopende ramen op 

ooghoogte vlak over water en weiland.

















De ruimtelijke beleving wordt versterkt door het gesloten volume in de glazen 

bak. Er is een tegenstelling tussen open en gesloten ruimtes. Hoogteverschillen 

geven elke ruimte een eigen kwaliteit; wanden, plafonds en vloer lopen door en 

verbinden zo de ruimtes. Verschillende zichtlijnen zorgen ook voor verbinding. 

Vanuit het bad kijk je door een horizontaal spiekraam breed uit over het landschap.

Vanuit de woonkamer hou  je door de ‘keukenspleet’ zicht op het noordoosten,  

wat het panorama-idee versterkt. 

Vanuit de douche geeft een patrijspoort zicht op de tuin.

De verhoogde ligging van de hoofdentree geeft dwars door de woonkamer zicht 

over het landschap. Oriëntatie vanaf de entree is daardoor gemakkelijk.

In de betonbak wordt de ruimte onder de woonkamer benut als opslagruimte. Ook 

wordt hier de balans in de bak bijgesteld indien nodig. 

Achter de keuken is een kamertje dat als logeerkamer dient, maar ook als ruimte 

om je terug te trekken of tv te kijken.  

In het smalle gedeelte heeft Jeroen zijn kantoor aan huis, parallel aan de keuken.

Op het vaste land is nog een berging met carport aanwezig.





De ark is samengesteld uit een aantal prefab casco onderdelen, die de bewoner na 

plaatsing in eigen beheer heeft afgewerkt. 

De prefabverbindingen zijn zichtbaar en vormen onderdeel van de vormgeving. 

Een betonnen bak is in de lengte opgedeeld in twee delen, die smal genoeg zijn 

om door de sloot te varen bij de aanvoer van de ark. Er is een doorgang gemaakt 

om beide bakken onder het waterniveau te verbinden. De bakken zijn vervaardigd 

door de Blauwe Wimpel in Diemen.

Detaillering en materiaal





Rondom is op de bak een dragende vliesgevel geplaatst. De stalen kolommen, 

een T-profiel met een ronde kop (spoorrails), dragen het dak en de glasgevel. Ze 

zijn  in een ritmisch patroon geplaatst. De gevelbekleding bestaat uit driedubbele 

beglazing  en een aantal gesloten vlakken met houten latten buiten en stucwerk 

binnen. 

Het ‘zwevende’ volume wordt gedragen door twee stalen liggers die gekoppeld zijn 

aan de staalgevel. Het detail staat hieronder afgebeeld.









De dakconstructie bestaat uit gelamineerde houten liggers op de stalen kolommen, 

die de overspanning van 6 meter in een keer maken. De liggers zijn in het interieur 

overal zichtbaar. Het geeft ritme aan de ruimte.

Op de liggers zijn geïsoleerde vlaswol dakelementen gelegd. Het dak is afgewerkt 

met zinken felsbanen.

In de ark zorgen een warmtepomp en warmteterugwinning voor de 

klimaatbeheersing. De elektriciteit wordt opgewekt met zonnepanelen die op een 

carport zijn geplaatst op het vasteland.

Er wordt gebruik gemaakt van passieve zonne-energie. 

Driedubbele beglazing voorkomt grote temperatuurschommelingen. De zon 

die binnenkomt geeft in de winter een heerlijke warmte. In de zomer wordt 

de vloerverwarming ingezet als koeling en om de warmte op te vangen voor 

verwarming van warm water.





Programma

Voor het ontwerpen van de ark is gezamenlijk een technisch, ruimtelijk en op 

uitvoering gericht programma opgesteld.  

De belangrijkste aandachtspunten volgen hier.

- De maten: zo groot als het bestemmingsplan en de slootdiepte toelaat. 20 meter 

lang, 6 meter breed, 4 meter boven de waterlijn en een drijflichaam 2 meter 

onder de waterlijn.

- De aanvoer van het drijflichaam over water: de weg is niet geschikt voor zwaar 

verkeer), rekening houdend met de smalle sloot. 2 bakken van 3 meter beperken 

het gebruik van de bak als woonruimte, dus a-symetrische verdeling:  

3,5 meter en 2,5 meter.

- Technische ruimte: technische installaties: verwarming, warmwater, ventilatie met 

WTW, warmtepomp, groepenkast, aansluiten op de meters in de berging aan de 

wal.

- Bijkeuken: wasmachine, droger, wijnkast, voorraadkast.

- Woonkamer: panoramaview, naast uitzicht ook contact met de tuin, houthaard.

- Vloerniveau woonkamer 400mm + waterlijn, zo dicht mogelijk, let op vrijboord.

- Bak onder woonkamer benaderbaar. 

- Ruime badkamer, uitzicht vanuit bad, geen toilet, wel dubbele wastafel.

- Toilet met urinoir.

- Donkere of goed te verduisteren slaapkamer.

- Tv-kamer, ook als logeerkamer te gebruiken.

- Werkruimte aan huis, visueel afgescheiden, wel contact met leefruimtes.





De bewoners aan het woord

Sam (50) woonde al op een woonboot, toen ze Jeroen (51) nu bijna dertig jaar 

geleden leerde kennen. Die woonboot deelde ze met een vriendin. Eenmaal ‘aan 

boord’ was het  liefde op het eerste gezicht! Wonen op het water blijft toch 

bijzonder. 

Later, toen Jeroen en Sam gingen samenwonen, kochten zij hun eerste eigen ark 

op de Leidsekade in Utrecht. Een vrijdrijvende woning, midden in de stad, met tuin 

en terras op het water. En dat als starterswoning! Geen wonder dat wonen op 

het water hen in de genen kwam te zitten. Dat kwam weer ‘bovendrijven’ toen 

ze ergens in 2008, net terug van een jaar op reis, behoefte hadden aan ruimte en 

uitzicht. De woning in Harmelen, waar ze na de reis zijn gaan wonen, werd te koop 

gezet, en de twee vonden hun droomplek in Wilnis aan de Waterlelie. Midden in 

de natuur, met een weids uitzicht en volop ruimte, kortom: alles wat ze zochten.

Alleen... de woonark die er lag....nou ja...daar zat wat werk in. Er lag een ark uit de 

jaren zestig die in de loop van de tijd was verbouwd tot een nogal vreemdsoortig 

geheel. Pas bij de sloop kwamen we erachter hoe het gevaarte precies in elkaar 

stak.

Het besluit van nieuwbouw was redelijk snel genomen. Het ontwerp gaf echter 

nogal wat hoofdbrekens, met name omdat de plek nogal wat beperkingen leek 

op te leggen: smalle sloot, geen doorgaande vaarroute, ondiep, ligplaats niet 

bereikbaar met zwaar materieel en ga zo maar door.





We hebben samen met John heel wat zitten puzzelen om het basisidee 

toch overeind te houden. John was overigens een lot uit de loterij. Van de 

architectenkeuze hadden we een soort prijsvraag gemaakt. We hebben er drie 

gevraagd om aan de overkant van de wetering te gaan staan, naar de plek te 

kijken, en dan een schets te maken van wat zij dachten dat er moest komen.

John kwam met zulke vergaande revolutionaire ideeën aanzetten, dat wij dachten: 

dat wordt het niet. Maar dat werd het wel. En het grappige is dat zijn basisidee, 

een drijvende orangerie, in de kern in stand is gebleven.

Dat we de woonark uiteindelijk zelf hebben gebouwd is min of meer ook uit nood 

geboren. We konden geen aannemer vinden die het aandurfde om de klus aan te 

nemen tegen de gebruikelijke voorwaarden. Dit ontwerp, op die plek, daar hoorde 

een flinke risicopremie bij. De premie hebben we in onze zak gehouden, het risico 

zelf genomen. Mede dankzij John hebben we samen onze droomark kunnen 

bouwen. Wij hebben de mooiste, al zeggen we het zelf.

Jeroen en Sam.
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Colofon

Is jouw boot de mooiste nieuwbouwboot van Nederland? Of vind je dat jouw gerenoveerde 
boot is veranderd van een lelijk eendje in een mooie zwaan? Geef je dan op voor de VLOT-
verkiezing Woonboot van het Jaar 2014. Met deze jaarlijkse prijsvraag wil VLOT landelijke 
aandacht vragen voor de diversiteit en schoonheid van het waterwonen.

Criteria
De jury kijkt onder meer naar de architectonische kwaliteit, de inpassing in de omgeving, 
de materialen en de kwaliteit. Ook belangrijk is hoe de woonboot tegemoetkomt aan de 
woonwensen van de bewoners. Passen het ontwerp en de indeling bij de leefstijl van de 
bewoners?

De jury
In de jury zitten onder anderen Bob Ronday (architect voor land en water), Mark van 
Ommen (waterprojectontwikkelaar), Ingeborg van Lieshout (stedenbouwkundige en 
woonschipbewoner),  Peter de Winter (hoofdredacteur ArchitectuurNL en Bouwwereld) en 
Renate Meijer (hoofdredacteur VLOT).

De prijs
In januari 2015 maakt de jury de genomineerden bekend. In februari is de prijsuitreiking. De prijs: 
een mooie presentatie van vier pagina’s in VLOT, een bijzonder cadeau en eeuwige roem.

De spelregels
De woonboot (casco van beton of staal) is gebouwd of opgeleverd in 2014.
Ook volledig gerenoveerde woonboten mogen meedoen.
Aanmelden uiterlijk 10 januari 2015.
Hoe meld je je aan?

Stuur foto’s op van de buitenkant en binnenkant van je woonboot.
Laat ook zien hoe je boot in de omgeving ligt.
Maak een schetsje met een plattegrond van de boot.Schrijf in 1000 woorden op wat jouw 
woonboot bijzonder maakt. Beschrijf daarbij ook wie er op de boot wonen en hoe de boot 
wordt gebruikt.

Stuur alles naar redactie@vlotmagazine.nl.


