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Woonark Schoon Schip

Woonark te Amsterdam

in opdracht van Pieter Kool, Stefanie Hakkesteegt en Irma Baars

Schoon Schip - Johan van Hasseltkade 205 te Amsterdam





In het Johan van Hasseltkanaal in de Buiksloterham in Amsterdam Noord is 

in de afgelopen jaren een drijvende woonwijk voor 46 gezinnen genaamd  

Schoon Schip verrezen. Op kavel 29 van het project Schoon Schip Amsterdam 

is een dubbel woonhuis gebouwd. Aan de linkerzijde wonen Irma Baars 

en haar dochter Yfke. Aan de rechterzijde wonen Pieter Kool, Stefanie 

Hakkesteegt en hun zoon Kazimir. 

Schoon Schip

Het tot stand brengen van een duurzaamheidsproject van deze omvang gaat niet zonder 

slag of stoot. Er is veel tijd en energie gaan zitten in het onderzoek naar wat duurzaamheid 

kan betekenen, en hoe kleine stappen bijdragen aan verbetering.. Daarbij hebben alle 

partijen samengewerkt en de opgedane kennis breed gedeeld. Uitgangspunten zijn 

geformuleerd, kritisch benaderd, onderzocht op financiële haalbaarheid, technische 

maakbaarheid en zeker ook op juridische toelaatbaarheid. Meningsverschillen en 

tegenstrijdigheden zijn breed bedicussieerd en dat alles om een optimaal duurzame 

leefomgeving te maken. 

Het resultaat is er één om trots op te zijn, een voorbeeld dat navolging verdient.

De woonark van Pieter, Stefanie en Irma is één van de dertig arken  

van “Schoon Schip”, een hechte gemeenschap van bewoners die ervoor 

gekozen hebben om een woonomgeving te creëren met hoge ambities 

op duurzaamheidsvlak. Het gaat er niet alleen om materiaalgebruik of 

het energiegebruik maar om duurzaamheid in in de breedste zin. 

Het houdt niet op bij het bouwen. Er lopen vele 

duurzaamheidsinitiatieven in de wijk. 

Meer Informatie hierover is te vinden op  

https://greenprint.schoonschipamsterdam.org 

woning gezien vanaf de wal





Programma

Als leidraad voor het duurzaam ontwerpen heeft Schoon Schip twee 

kavelpaspoorten opgesteld waarin eisen en richtlijnen zijn opgenomen. Space and 

Matter heeft de stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgelegd in een ruimtelijk 

paspoort. Metabolic heeft een duurzaamheidspaspoort uitgewerkt per kavel en 

een  duurzaamheidsmasterplan als handboek voor duurzaam ontwerpen. Ze zijn 

bijgevoegd als bijlage 1.  

In het hele proces zijn bewonersgroepen samengesteld die zich toelegden op 

onderdelen van de duurzaamheid. Die uitwerking heeft bijvoorbeeld geleid tot een 

advieslijst duurzame materialen, de aanleg van een smartgrid in de wijk en een 

gescheiden afvalwatersysteem. 

De gemeente Amsterdam heeft een keuze Menukaart opgesteld voor 

duurzaamheid waarmee ‘duurzaamheidspunten’ zijn te scoren. Schoon Schip heeft 

op alle onderdelen ingezet de hoogste score te halen. Voldoen aan deze eisen werd 

mede onderdeel van de ontwerpopdracht 

Ten slotte heeft het woonprogramma van twee verschillende huishoudens geleid 

tot de uiteindelijke verschijningsvorm van de ark.  De ruimtelijke indeling met zijn 

specifieke kwaliteiten is in een ontwerpproces met de bewoners stap voor stap 

ontwikkeld en verbeterd. 
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project presentatie Space & Matter







Ruimtelijke indeling

De vraag was om twee woningen te bouwen op één drijflichaam, die ongelijk 

waren in omvang. 45% van het Volume voor Irma en 55% voor Pieter en Stefanie.  

De begane grond van de ark heeft twee niveau’s. Aan de steigerkant ligt de vloer 

hoger. Dit geeft de woning een gevoel van bescherming, overzicht en privacy ten 

opzichte van het openbaar gebied, Je moet als het ware een drempel over voor je 

binnen bent. Het eveneens hoger gelegen entreesteiger is zo groot als een klein 

terras waarmee de entree niet een ontoegankelijke brucht wordt.

De terugliggende voordeur maakt een hoekraam mogelijk waardoor Irma ook in de 

langsrichting over het steiger weg kan kijken. De zichtlijn tussen de arken door naar 

de overzijde is een kwaliteit voor beide arken.

Aan de stiegerzijde is voor beide arken een zitplek gecreëerd. Het gevelkarakter 

is gesloten vanwege de privacy. Kleine ramen geven wel uitzicht en toezicht maar 

geen inkijk. Juist de meest private ruimte kan hierdoor aan de publieke kant van de 

woning worden gesitueerd.

Aan de waterzijde heeft de ark een open karakter. Veel glas geeft veel licht en veel 

uitzicht over het vrije water. De vloer ligt ook lager waardoor de nabijheid van het 

water wordt gevoeld. In uitkragende erkers met glas en schuifpui tot op de grond 

wordt dat extra gevoeld. Een afstap naar een te maken vlonder maakt die beleving 

compleet. 

De keukens liggen centraler in de woning. Boven de keukens ligt de studioruimte.

De plafonds op de begane grond zijn hoog gemaakt voor de ruimtelijke beleving. De 

studio’s op de verdieping zakken als het ware door het plafond heen. Door de randen van 

los te houden, blijf je de hoogte overal beleven. De keukenruimte als dienende ruimte is in 

de lage gedeelte van de begane grond geplaatst, 

In de betonnen bak van het drijflichaam ontstaat door het hoogteverschil van de vloer een 

geleding, waarbij de slaapkamers in de hoge gedeelten zijn geplaatst, met een bovenraam 

dat uitzicht geeft op het water vanuit de bedden. In de lage gedeelten zijn badkamer, 

toilet en technische ruimten geplaatst. Daar komt geen daglicht en de hoogte is beperkt.

In de ruimtes op de overgang, ontstaat een speelse overgang in het plafond. Het 

hoogteverschil geeft een dynamisch karakter. De kleine ruimte de beschikbaar is, heeft 

daardoor toch een ruimtelijk gevoel.

Vanuit de studio is een dakterras toegankelijk gemaakt aan de steigerszijde.

Een pergola structuur draagt tegelijk de uitkragende zonnepanelen en de mogelijkheid 

voor begroeiing door klimplanten. In een zone langs de dakrand wordt een sedumdak 

gemaakt. 

De trappen in beide woningen zijn geen gesloten trappenhuizen in gangruimten of 

overlopen. De opzet is om zo min mogelijk ruimte daaraan verloren te laten gaan. De trap 

is vormgegeven als verbindend element tussen de verschillende plekken. De structuur van 

de balustrades is steeds van onderuit de bak doorgezet tot het dak, waar een daklicht 

zorgt voor extra lichtinval. Het vertikale zicht geeft een prettige sensatie.





























Wij zijn de trotse bewoners van deze fijne drijvende, twee-onder-een-kap-ark. De 

boot is onze droom geworden, mede dankzij de architectuur en het proces van 

ontwerpen met John Kusters. We hebben bij de architectenselectie voor John 

Kusters gekozen vanwege zijn integriteit; hij stelt de wensen en verlangens van zijn 

opdrachtgevers voorop en combineert dat met zijn kennis van techniek, materiaal 

en detaillering

 

Binnen de muren wilden we het huis zelf ontwerpen. Ieders visie en vakmanschap 

is, naar onze mening, heel mooi samengekomen in dit project. De wensen van 

beide huishoudens wat betreft hun toekomstige manier van wonen waren 

verschillend. Het is gelukt om met één set ingrediënten, twee verschillende 

ruimtelijke karakters te ontwerpen. Gecombineerd met twee verschillende 

interieurbenadering en -materialiseringen hebben de woningen het karakter 

gekregen zoals beiden huishoudens dat wensten.

 

De woningen oriënteren zich door middel van split levels op het vrije zicht over het 

water richting het monumentale disteldorp. Bij beide huizen is hier een glazen pui 

zodanig ontworpen, op het niveau van het water, zodat dat we optimaal genieten 

van het water.

 

Irma’s huis heeft minder oppervlakte en dat was ook een van de redenen voor een 

ruimtelijk rationelere en overzichtelijkere opzet met mooie zichtlijnen richting water 

en de steigerkant. Waarbij ook ruimte is voor mooie detaillering zoals de latten die 

de trap van de rest van de ruimte scheidt en over de drie verdiepingen heen loopt. 

De beneden verdieping biedt alles dat nodig is, inclusief bergruimte. Dit kenmerkt 

de woning; de ruimtes zijn efficiënt maar dat doet niet af aan de ruimtelijkheid, 

woongenot en uitstraling van het huis. 

 

Het huis van Stefanie en Pieter heeft een complexere organisatie en is ontstaan 

vanuit een aaneenschakeling van gedefinieerde ‘ideale plekken’ en ongedefinieerde 

‘tussenplekken’. Daar is o.a. het idee om het trappenhuis midden in te woning te 

plaatsen uit ontstaan. Het huis geeft zich juist gelaagder bloot.  

 

Het wonen op het water geeft elk individu ruimte en vrijheid, terwijl het drijvend 

wonen, zeker op een 2-onder-1-kap-ark, ons ook verbindt. Dit huis is daarom niet 

los te zien van SchoonSchip. De hoge duurzaamheids-ambities van dit project zijn 

fantastisch en we zijn daar trots op, maar het waardevolst is misschien nog wel de 

sociale duurzaamheid. Er is door een groep van 100 mensen door dik en dun, júíst 

door dik en dun, een hechte gemeenschap gebouwd en dat is waar ons inziens het 

wonen op dit prachtige stuk water echt over gaat.

Pieter Kool, Stefanie Hakkesteegt en Irma Baars

De bewoners aan het woord









Een primeur voor de Woonboot van het Jaar-verkiezing: een drijvende twee-

onder-een-kap, met dus ook twee deelnemende gezinnen. Pieter Kool en Stefanie 

Hakkesteegt bewonen de rechterkant van de ark met hun zoon Kazimir, en aan de 

linkerzijde woont Irma Baars met haar dochter Yfke.

John Kusters ontwierp de buitenkant; het interieur en trappenhuis zijn ontworpen 

door Carbon Studio uit Amsterdam. De woonwensen van beide huishoudens liepen 

uiteen, maar toch is het gelukt om met één set ingrediënten twee verschillende 

ruimtelijke karakters te ontwerpen. Beide woningen oriënteren zich op het vrije 

zicht over het water, en bij beide huizen is de glazen pui zó ontworpen dat de 

gezinnen dat water ook optimaal beleven. De zonnepanelen, die als een soort 

zwevende overkapping boven de woning geplaatst, geven de woning iets boot-

achtigs – net zoals de bogen van de leuningen op alle steigers.

Omdat Irma’s huis kleiner is, koos zij voor een ruimtelijk rationelere en 

overzichtelijkere opzet met zichtlijnen richting het water en de steigerkant. 

Opvallend is de verzorgde detaillering, zoals de latten die de trap van de rest van 

de ruimte scheiden en over de drie verdiepingen heen lopen. Het huis van Stefanie 

en Pieter is wat complexer georganiseerd, vanuit een aaneenschakeling van 

gedefinieerde ideale plekken en ongedefinieerde tussenplekken. Zo is bijvoorbeeld 

het idee ontstaan om het trappenhuis midden in de woning te plaatsen. Het huis 

geeft zich gelaagder bloot.

Hoewel wonen op het water beide gezinnen vrijheid geeft, verbindt het in dit geval 

ook. Niet alleen omdat het een twee-onder-een-kap-ark betreft, maar ook omdat 

de ark deel uitmaakt van de duurzame drijvende woonwijk Schoonschip – met alle 

groene ambities en vooral veel sociale duurzaamheid tot gevolg.

Nominatie woonboot van het jaar

Woonark Schoonschip is niet minder dan een primeur in de wereld van wonen op 

het water – en dus ook voor de Woonboot van het Jaar-verkiezing. Niet eerder

beoordeelde de jury een drijvende twee-onder-een-kapper (twee-op-een-bak), met

dus ook twee deelnemende gezinnen. Pieter Kool en Stefanie Hakkesteegt 

bewonen de grootste kant van de ark met hun zoon Kazimir, en naast hen woont 

Irma Baars met haar dochter Yfke.

Het had niet veel gescheeld of deze woonark, ontworpen door John Kusters, had 

niet kunnen meedoen aan de verkiezing van dit jaar. Vorig jaar brak nog tijdens 

de bouw een heftige brand uit, die een zowat volledige herbouw van de ark 

noodzakelijk maakte. De buren van de kersverse drijvende woonwijk in Amsterdam 

lieten met hun steun zien dat waterbewoners er voor elkaar zijn als het water aan 

de lippen staat, Maar de brand leverde alsnog de nodige praktische bezwaren 

op. Zo raakte de 10 meter hoge trap die het verbindende element is in het 

woongedeelte van Pieter en Stefanie ernstig door het vuur beschadigd.

De trappen in de twee-onder-een-kapper zijn sowieso een verhaal apart – en

maakten indruk op de jury. Ze zijn niet ontworpen als ruimteverspillende, gesloten

trappenhuizen in gangruimten of overlopen, maar vormgegeven als verbindend

element tussen de verschillende plekken. Zelf zeggen de bewoners erover dat de

structuur van de balustrades steeds van onderuit de bak is doorgezet tot het dak,

waar een daklicht zorgt voor extra lichtinval. Het verticale zicht geeft een prettige

sensatie, en dat maakt de ruimtelijke beleving in deze arken fantastisch.





De beide woningen zijn niet veel groter dan wat vroeger een arbeiderswoning

genoemd werd (80 en 92 vierkante meter), maar door de hoogte, de inval van het

licht en de organisatie van de plattegronden heb je nergens het idee dat er klein of

benauwd gewoond wordt. Het is een en al zicht, licht en ruimtelijkheid wat je ervaart.

Dat is volgens de jury een knappe prestatie. Kennelijk kun je met slimme

ontwerpbeslissingen ook op relatief weinig vierkante meters eigentijds wooncomfort

creëren. Of, zoals de bewoners het zelf zeggen: de ruimtes zijn efficiënt, maar dat

doet niet af aan de ruimtelijkheid, het woongenot en de uitstraling van het huis.

Woningbouwers aan de wal kunnen hier nog iets van leren.

Tegelijkertijd schept deze ark nieuwe mogelijkheden voor waterbewoners, doordat

de voordelen van een twee-onder-een-kap als twee-op-een-bak naar het water

vertaald zijn – ook juridisch. Waterwonen wordt voor meer mensen bereikbaar

doordat deze bewoners het aandurven om samen te drijven. Ze delen zelfs de

technische installaties, zoals de warmtepomp, wat de bouwsom aanzienlijk kleiner

maakt. Dat de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa, Schoonschip, vooroploopt

in een sociaal en ecologisch experiment, met bijvoorbeeld toiletvergisting in plaats

van een rioolaansluiting en een eigen elektriciteitsnetwerk waarbij de zonnepanelen

de accu van de buren opladen als de eigen vol is, rekent de jury niet mee in de

beoordeling van deze inzending – hoewel het als project voor waterwonen vele paden

verkent en opent.

Aardig detail is dat de woningen aan de waterzijde dankzij een splitlevel uitzicht

hebben op het monumentale Disteldorp, dat bestaat uit – inderdaad – kleine

arbeiderswoningen. Met evenveel oog voor details is ook de terugliggende voordeur

vormgegeven. De positionering in de gevel maakte een hoekraam mogelijk, waardoor

bewoonster Irma over de hele wijk kan uitkijken. Die zichtlijnen zijn trouwens een

opmerkelijke kwaliteit van woonark Schoonschip: in de woningen verbinden de

zichtlijnen de verschillende ruimtes op een slimme manier, terwijl rondom nergens

het contact met het water verloren gaat. Dat is in de ogen van de jury een ultiem

voorbeeld van waterbeleving, en daar gaat het om bij wonen op het water.

De trap in het woongedeelte van Pieter Kool en Stefanie Hakkesteegt is in de ogen

van de jury niet minder dan een kunstwerk op zich. Hij is door Doornekamp

Woodspecials gemaakt met digitaal gestuurde CNC-cutting, waardoor het kunstwerk

binnen de prijs gerealiseerd kon worden. Dat Doornekamp weet wat precisiewerk

betekent, bleek bij de tweede montage na de brand. De trap gleed met een speling

van een centimeter rondom de ark binnen als een hand in een handschoen.

Speciale vermelding ook voor architect John Kusters. Het is ongetwijfeld lastig met

twee opdrachtgevers aan één opdracht te werken, maar het is hem gelukt om beide

woningen een totaal andere uitstraling mee te geven die past bij de verschillende

bewoners.

Deze optelsom van factoren – het oog voor detail, de zorgvuldige uitvoering, de

originele indeling en het samen durven drijven – maakt dat de jury de bewoners

zegt dat het gelukt is om met één set ingrediënten twee verschillende

ruimtelijke karakters te ontwerpen. Gecombineerd met twee verschillende

interieurbenaderingen en -materialiseringen kregen de woningen het karakter

zoals beide huishoudens dat wensten. Daarom is de drijvende twee-onder-eenkap-ark door 

de jury unaniem verkozen tot Woonboot van het Jaar 2019.

Architect John Kusters wint hiermee voor de tweede keer de VLOT-verkiezing

Woonboot van het Jaar. Bij de allereerste editie kwam de door hem ontworpen

ark in Wilnis als beste uit de bus. De jury is verheugd dat die eerste verkiezing

heeft geleid tot de keuze van de bewoners voor Kusters als architect van de

winnaar van deze nieuwste editie. Maar vooral feliciteren ze John Kusters met

zijn tweede overwinning als architect van de Woonboot van het Jaar.



bouwkundig ontwerp: John Kusters bouwkundig ontwerp en advies, Nijmegen 

interieurontwerpen: Carbon Studio, Pieter Kool, Amsterdam

fotografie:  de verBeelding - Arjan van de Vegt, Nijmegen

bewoners: Pieter Kool, Stefanie Hakkesteegt en Kazimir

 Irma Baars en Yfke

constructie: Vervest constructief ontwerp en advies - Peter Schoenmakers, Volkel

bouwfysica: CDC climatic design - Tom Haartsen, Nijmegen

installatieadvies: Tree Delft - Joep Brouwers, Delft

bakkenbouwer en scheepswerf: Rijker betonwerken - Harry Rijker, Deil Geldermalsen

casco: Bouwbedrijf Rijk van Nijmegen - Andre Zwijnen, Nijmegen

constructiestaal: Lecon - Mark Lemmen, Nijmegen

staalwerk dakopbouw: RAMstaal - Robert Blankwater, Utrecht

dakbedekking en groendak: Rieken Groendaken - Rob Rieken, Ewijk

interieur en afbouw: Czek-Pol - Artur Czekalski, Amsterdam

W-installatietechniek: Technisch installatiebedrijf L&B - Willem Landman, Workum

E-installaties:  Gerard Baars
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te water lating Kraanbedrijf Nederhoff, Vianen

sleepdiensten: Frank van Kampenhout

Colofon


