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drijfveren en 

analyse 



VERSTEDELIJKING BODEMINKLINKING 

Verschillende complexe factoren die amfibisch wonen ir.teres
sant maken. 



Amfibisch wonen: De drijfveren 

De belangstelling die tijdschriften en andere nieuwsmedia aan de dag leggen voor de ac
ceptatie van water in of bij woonlocaties, waar dat voorheen werd gezien als een element dat 
uitgebannen diende te worden, is onmiskenbaar. Er zijn verschillende redenen waarom deze 
belangstelling groeiende is. 

Er is de door vel en veronderstelde klimaatsverandering, met als gevolg het smelten van de 
gletsjers en het zuidpoolijs. De stijging van de zeewaterspiegel, gecombineerd met het inklin
ken van de bod em maakt het steeds moeilijker om overal het grondwater op een aanvaard
baar niveau te houden. De vraag is daarom of het wei met redelijke middelen haalbaar blijft 
om in laaggelegen gebieden droge voeten te behouden. 

Door de klimaatsverandering lijden we onder steeds stormachtiger weer, met vee I neerslag. 
Omdat, door de verstedelijking, het regenwater minder door de bodem wordt opgenomen 
worden we geconfronteerd met hogere afvoeren van de grote rivieren. In het recente verleden 
is men vaak, uit na·(viteit, er toe overgegaan om in de uiterwaarden woningen te bouwen. Ter
wijl boerderijen daar van ouds op terpen werden gebouwd, is er kennelijk sprake van terug
schrijdend inzicht. Bij overstromingen, zoals die de laatste jaren optraden, was de reactie 
meestal dat de overheid niet voor adequate dijken had gezorgd. 

Het is niet mogelijk om de uiterwaarden in te dijken omdat ze als buffer dienen voor hoge 
afvoeren. Voorheen vooral in de winter, maar tegenwoordig komt dat vee I vaker v~~r. Er is 
daardoor behoefte aan uitbreiding van deze overloopgebieden. Wanneer bovenstrooms het 
water sneller afgevoerd wordt door het indijken van uiterwaarden en door de voortschrijdende 
verstedelijking, dan worden de problemen voortkomend uit hoge afvoeren naar beneden
stroomse gebieden verplaatst. 

Toch bestaat er, door de algehele ruimtenood, behoefte aan woningen in de laaggelegen 
gebieden, uiterwaarden en zelfs in kustgebieden. Dit leidt er toe dat er steeds meer nage
dacht wordt over amfibisch wonen. Oat biedt nieuwe kansen voor diversificatie van woonvor
men. De overgang tussen land en water zorgt voor dynamiek. Een dynamiek die in de natuur 
optreedt bij fase-overgangen en die je als mens ervaart bij de overgang tussen land en lucht. 
De spannendste momenten bij een vliegtocht zijn het opstijgen en het landen. Het is zelfs een 
soort kermisvermaak. 



In Arnhem, in een 
werkhaven van een 
opgeheven scheeps
werl is een ligplaats 
ontstaan voor 
woonarken. Het lijkt 
niet op wat een stads
bestuur graag zou wil
len. Links op de foto 
is een verval/en kade
muur met de resten 
van een kraanbaan. 
Op de achtergrond is 
de Rijnkade met /ig
plaatsen voor binnen
schepen. 

Een ander, nog anar
chistischer deel van 
de haven. De voorma
/ige dwarshelling is 
een tussenruimte 
waar ongeprogram
meerde gebeurtenis
sen plaats vinden. 



Door de eeuwenlange strijd in Nederland tegen het water is niet aileen een fysieke schei
ding, in de vorm van dijken en gemalen, ontstaan, maar ook een bestuurlijke. De laatste de
cennia komt er gelukkig steeds meer belangsteliing voor integraal waterbeheer, waarbij ook 
aandacht is voor ruimtelijke kwaliteit, naast aandacht voor milieu en landschapsbehoud. 

Het wonen in een woonboot of woonark is vaak een ge'isoleerd gebeuren. In het verleden 
en ook nu nog wei, werden woonboten ingezet ter leniging van de woningnood. Ligplaatsen 
voor woonboten waren vaak ligplaatsen voor schepen, waarbij de woonboten vaak uit de 
vaart genomen schepen waren. Deze ligplaatsen bevonden zich vaak in nauwelijks ontsloten 
uithoeken. Woonbootbewoners waren vaak sociaal ge'isoleerd. Of de oorzaak van dit isole
ment nu de ge'isoleerde ligging van de woonboot was of dat het juist de mentaliteit van de be
woners was waarom voor het isolement werd gekozen, is niet een vraag waarop een eendui
dig antwoord te geven is. Ongetwijfeld was in veel gevalien sprake van beide aspecten. 

Ook tegenwoordig is er belangstelling voor wonen bij of op het water, maar de motieven 
die daar vroeger voor waren geld en nu nauwelijks. Door de toegenomen welvaart zijn het niet 
meer zozeer economische redenen om te gaan wonen aan de natte of droge waterkant. Men
sen die bewust niet in een conventionele woonomgeving willen leven hebben in Nederland 
niet vee I mogelijkheden. Door de toegenomen belangsteliing voor waterwonen worden er 
meer oevers geschikt gemaakt om op of aan te gaan wonen. Er wordt zelfs gedacht aan 
nieuw te creeren watervlakten die bedoeld zijn voor wonen en recreatie. Je kunt je afvragen of 
de invloed van commercieel denkende projectontwikkelaars op dergelijke projecten wei zo 
gunstig is . Voorlopig echter zijn er nog voldoende mogelijkheden om bij bestaande watervlak
ten woongelegenheid te scheppen. 

Wat momenteel in Nederland aan amfibisch wonen gerealiseerd is heeft een enigszins ex
perimenteel karakter. Niet ieder experiment slaagt, maar dat mag geen reden zijn om amfi
bisch wonen af te wijzen. Wei dient de vraag gesteld te worden wat, afgezien van de prakti
sche oplossing van bovengenoemde problemen, de beleveniswaarde is die amfibisch wonen 
biedt. 

Gebeurtenisarchitectuur 

Een belangrijke vraag, zo niet de belangrijkste, is hoe amfibische architectuur gebruikt zal 



Soms is het moeilijk 
om afstand te doen 
van het wonen in een 
huis met een tuintje. 

Een meer geordende 
ligplaats in een kom, 
dichtbij de haven van 
de voormalige 
scheepswerf. Hoewel 
sommige woonarken 
van fantasie getuigen 
is het geheel tamelijk 
saai. Er is geen tus
senruimte waar onge
programmeerde ge
beurtenissen plaats 
kunnen vinden. 



worden. De gebouwen, in welke vorm dan ook, en de omgeving zijn afwijkend van wat ge
bruikelijk is en andere zullen er een rol is een
door Bernard Tschumi veel gebruikt, mogelijk zelfs uitgevonden, begrip. In een interview1 stelt 
hij: W" twee mogelijke wegen voor architecten. De ene is dat de architect eenvoudig vormge
ver wordt, .. De andere benadrukt wat ik de gebeurtenis (event) noem, of het snijpunt van 
ruimte en activiteiten .... Ik kan de voorwaarden van de niet de 
beurtenis ... Ik ben in de mate waarin we programmatische elementen 
kunnen lossnijden, dissocieren, verplaatsen .... " 

Wil amfibisch wonen een kans van slagen hebben dan moet er ruimte voor 
meerde voor het Deze ruimte is nauwelijks 
meeste nieuwbouwprojecten. de min of meer traditionele voor woonboten en 
arken zoals je die in Nederland veelal ziet ontbreekt zo'n ruimte. Het wonen wordt daardoor 
een even beperkt gebeuren als in veel voorsteden, die niet meer dan zijn. Bij 

die min of meer buiten de orde van en dergelijke ontstaan 
vindt je vaak wei een ongeprogrammeerde ruimte. Bernard Tschumi heeft het hier over een 
tussenruimte, die hij bewust in zijn plannen opneemt. zoals de loopbruggen in Le Na-
tional Studio for Contemporary Arts2 

Juist mensen die een voorkeur hebben voor amfibisch wonen ontplooien uiteenlopende ac
tiviteiten in hun habitat. Of ze zijn niet conformistisch en kiezen daarom voor een dergelijke 
habitat, of de habitat juist de activiteiten op. In ieder zal er 
zijn van een tussen een niet onderdrukkende omgeving en bewoners die zich 
niet onderwerpen aan welke ophokplicht dan oak. De onvoorspelbare activiteiten vinden 
doorgaans plaats op de oever, de tussenruimte van de wal en het water. 

Duidelijk moet wat er wezenlijk verschilt van en wat er overeenkomt met het traditionele 
wonen met voeten. Een is het recreatieve. Veel mensen recreeren voorkeur 
op of bij het water. Een voorkeur die vOlgens verklaard kan worden 
met de theorie van de aquatische aap. Volgens deze theorie leefde de eerste mens als verza
melaar langs de vloedlijn en voedde zich met schelpen en schaaldieren. De theorie verklaart 
het ontbreken van lichaamsbeharing bij de mens. Dat tach hoofdhaar aanwezig is 
komt overeen met het bestaan van de duikreflex bij babies. De baby van een moeder die even 
een ving verdronk zo niet en kon zich vasthouden aan de haardos van de moeder. 

2 

Arehis 1995 nr. 6 ,biz. 62, 63 

Archis 1995 nr. 6 ,biz. 54, ... , 57 



Hergebruik van mate
riaal vindt ook plaats. 
De romp is een pon
ton dat ooit dienst 
deed als aanlegplaats. 
De overige materialen 
lijken merendeels van 
de sloop afkomstig te 
zijn. De overdekte /ig
plaats voor de bijboot 
draagt mogelijk ook 
bij aan de stabiliteit. 
Het zorgt voor een 
gevoel van veiligheid, 
wat compensatie 
biedt aan de hoge op
bouw. 

Niets menselijks is de 
amfibische mens 
vreemd. Wanneer je 
een kasteeltje op het 
water wilt bewonen 
dan zorg je voor een 
torentje. 



De theorie verklaart ook onze voorkeur voor zout voedsel. 

Varmen van amfibisch wanen 

Amfibisch won en kan verschillende vormen hebben. In elk geval het zich af op de 
grens van land en water. Wanneer het aileen op het water zou plaatsvinden, zonder fysieke 
verbinding met het land, dan heb je het over varen of drijven, een tamelijk geIsoleerde vorm 
van wonen. Een boorplatform, drijvend of op op de zeebodem biedt een eentoni-
ge vorm van wonen. Je kunt zelfs stellen dat het hier aileen om werken zonder 
.. "', ..... nno' ........ ,. Ook wonen op het land, met zieht op het water, aan een gracht of open 
kan niet als amfibiseh wonen gezien worden. Hoe aantrekkelijk dit ook kan zijn, amfibiseh wo
nen impliceert meer dan aileen visueel contact met water en land. Het gaat om de 
nissen bij het wisselen van de contacten met water en land. 

Op de grens van water en land is een verscheidenheid aan woonvormen mogelijk. Een 
woonboot of woonark drijft weliswaar in het water, maar is toch met het land verbonden. 
Deze vorm van wonen is in Nederland niet ongewoon. Boten die hele steden vormen in de 
Mekong-delta liggen daar vast, verbonden met elkaar en de wal en bieden dus een vorm van 
amfibisch wonen. Een groot deel van het leven zich op deze boten af. Mensen worden 
aan boord geboren en blijven er hun hele leven. Er zijn drijvende markten, zodat voor de eer
ste de vaste wal niet opgezocht hoeft te worden. De betekenis van de vaste 
wal is relatief 

De fundering van woonboten en woonarken is op hydrostatische krachten. Er 
moet rekening gehouden worden met de stabiliteit. Niet aileen statisch, maar onder invloed 
van wind en golven moet ook met dynamische stabiliteit gerekend worden. 

althans wanneer ze in het water staan, zullen om bereikbaar te zijn, via 
met elkaar en de wal verbonden moeten zijn. Het leven is dus ook in deze situa

tie verbonden met het water en het land. Anders dan woonboten 
door de fundering op zoals bij normale gebouwen die op 



~~-.:ll-~ 3JllllUr-Rl:r;Jo'I~r.I Een woonwagen als 
ready made verdie
ping. 

Een Amerikaanse ha
vensleepboot die als 
woonboot in het oos
telijk havengebied in 
Amsterdam dienst 
doet. Mogelijk niet op
timaal voor een langer 
verblijf, maar het biedt 
tach wei meer ruimte 
dan het mini-woon
bootje wat langszij 
ligt. 



Stedebouwkundige aspecten 

De infrastructuur bij het amfibisch wonen wordt mede gevormd door het water, wanneer al
thans het water van enige importantie is . Het wonen bij niet doorgaand vaarwater is niet veel 
meer dan het wonen met een vijver in je tuin en niet echt amfibisch. Er zijn zeker gebieden in 
Nederland waar een belangrijk deel van het personenvervoer over het water kan plaatst vin
den. Het zou net zo gewoon kunnen worden als het goederenvervoer over water. Snelle vaar
tuigen als draagvleugelboten, die aansluiting op overig vervoer bieden, hebben v~~r de amfi
bische mens ongetwijfeld bestaansrecht. Oat voormalige eilanden als bijvoorbeeld Urk nu 
over land te bereiken zijn en dat de bewoners dat als een voordeel zien, wil niet zeggen dat 
vervoer over water uit de tijd is. Natuurlijk zal een inwoner van Urk niet meer gebruik maken 
van een botter om zich, anders dan recreatief, te verplaatsen. In de randstad, met zijn dicht
slibbend wegennet, is snel vervoer over het water een aantrekkelijk alternatief. 

Er hoeft niet aileen aan bestaand water gedacht te worden als locatie v~~r amfibisch wo
nen . Vanwege hydrologische problemen als uitdroging van de bodem, opvang van hemelwa
terafvoer, waterverontreiniging en dergelijke, wordt overwogen om polders weer onder water 
te zetten of anderszins weer watergebieden te creeren, waar ook amfibisch wonen mogelijk 
zal zijn. Door de nog altijd aanwezige vraag naar nieuwe woongebieden ligt hier een kans 
voor amfibisch wonen. 

Bouwkundige en bouwfysische aspecten 

Hoewel bij een gebouw op palen dezelfde bouwkundige problemen optreden als bij een 
conventioneel op palen gefundeerd gebouw treden, wanneer de palen in het water staan en 
blootgesteld zijn aan water, weer en wind, extra dynamische belastingen op de constructie 
op. Of belastingen ten gevolge van golfslag werkelijk een rol zullen spelen is afhankelijk van 
de vraag of er belangstelling bestaat voor het wonen in een omgeving waar hogere golven 
optreden. Vooralsnog lijkt dat niet het geval te zijn en zijn aileen civiele werken en wandelpie
ren aan golfs lag onderhevig. 

Oat geldt ook voor drijvende woningen. Golfslag kan het wonen daar onaangenaam maken 
en zelfs onveilig. Behalve met dynamische belastingen heb je dan ook met de scheepsstabili-



Uit de vaart genomen 
viskotters in het oos
telijk havengebied in 
Amsterdam. De visse
rijquotering lijdt tot 
woonruimte. 

Woonarken in de Am
sterdamse grachten. 
Een verdwijnend 
beeld. 



teit te maken. Nu is doorgaans een woonark tamelijk breed, waardoor de stabiliteit doorgaans 
voldoende zal zijn, maar je ziet een neiging om de bovenbouw steeds hoger te maken. Ook 
het verschijnen van hogere en lagere delen in de bovenbouw kan een probleem voor de trim 
opleveren. 

De natte omgeving maakt extra aandacht voor vocht en condens noodzakelijk. In elektri
sche energie kan eenvoudig voorzien worden, ook bij drijvende woningen. Gas is in dat geval 
moeilijk via een nutsbedrijf te verkrijgen, maar kan met behulp van een gastank wei gebruikt 
worden. Extra veiligheidsvoorzieningen zijn nodig omdat gas zich onderin een woonboot of 
woonark kan ophopen. Water is, zolang het niet vriest makkelijk aan te voeren . Bij vorst zal 
gebruik van een voorraadtank gemaakt kunnen worden. 

De zin van amfibisch wonen 

De ruime aanwezigheid van water en oevers maakt het zeer wei mogelijk om daar, nog 
meer dan nu al het geval is, te gaan wonen. Het kan een aantrekkelijke woonomgeving zijn, 
maar dat is het op dit moment nog lang niet overal het geval. Zeker in het verleden niet. Toen 
worden veel woonarken en woonschepen bewoond door mensen die daar door sociaal
economische omstandigheden toe waren gedwongen . Tegenwoordig tonen steeds meer 
mensen belangstelling voor het wonen op of aan het water. Uit de vaart genomen verbouwde 
binnenschepen zijn steeds minder voorhanden, maar bieden ook niet de kwaliteit die 
tegemoetkomt aan de huidige wooneisen. Bij woonarken of zoals ze tegenwoordig wei gen
oemd worden, waterwoningen . Aan de andere kant hebben deze binnenschepen vaak nog 
wei de mogelijkheid om, al of niet op eigen kracht, van ligplaats te veranderen. Die flexibiliteit 
is een van de voordelen van het wonen op het water. 

Om te voorkomen dat de oevers verwaarloosd worden is het goed dat daar huizen 
gebouwd worden. Hoewel minder flexibel wat betreft verplaatsbaarheid, is bij huizen meer 
flexibiliteit aanwezig wat betreft de vorm. De voorwaarden dat een ark moet kunnen drijven, 
voldoende stabiliteit moet hebben en ook nog verplaatsbaar moet zijn vormen immers beper
kende factoren voor de vorm ervan. In feite is bij een oever sprake van een soort fase
overgang, waardoor een zekere spanning ontstaat, zoals dat bij elke fase-overgang gebeurt. 
Denk bijvoorbeeld aan de overgang van vliegen naar rijden bij een landend vliegtuig, of om
gekeerd. 



Wanneer er blj een oever zowel op het land als in het water gewoond wordt, mag je dat 
amfibisch noemen. De interactie tussen beide woonvormen voor een spanning die je 
niet vindt in een "droge" woonomgeving, nog in een uitsluitend "natte" omgeving. 

De mogelijkheden van amfibisch wonen 

Om optimaal de aanwezigheid van water te ervaren moet een vaste woning zo dicht moge-
lijk aan het water staan. Eventueel op in het water, of uitkragend boven het 
water. 

Omdat een vaste woning onmogelijk moet de woning zeit voldoende 
flexibiliteit ten aanzien van het wonen bieden. Wonen met werken of inwoning 
van grootouders moet mogelijk zijn, zodat buitenshuis werkende tweeverdieners voor hun 
kinderen niet op professionele kinderopvang aangewezen Inwonende grootouders zijn 
dan ook niet direct op externe zorg aangewezen. Wanneer wonen met thuiswerken gecombi
neerd wordt is het ook mogelijk dat grootouders hun woo nark bij de woning aanleggen. In-

van in het ook mogelijk om een nanny of een au onder te 
"'r",nt'",n in de ark. 

Een woonark hoeft geen echte scheepsvorm te hebben. Weerstand en gedrag in golven 
een ondergeschikte rol. Toch moet het ook niet een huis dat slechts kan drijven 

omdat het op een ponton is Het mag wei refereren aan De gebrui-
kelijke betonnen bak als ponton wijkt daar te veel van af. Het is mogelijk om 
schepen van beton te bouwen, maar het is nogal arbeidsintensief. Het wordt wei gedaan door 
amateur botenbouwers en in landen waar arbeid goedkoop is. Voor een woonark is een vorm 
die afgeleid is van een duwbak geschikt. Het vlak, zoals de bodem van een schip heet, loopt 
aan de voorkant op tot aan het dek. Een voordeel daarvan is dat makkelijker aan een schuine 
ouver aangelegd kan worden. Een kade of een is dan niet nodig. een duwbak is de 
achterkant om de koppeling met een krachtige duwboot mogeJijk te maken. 

Door aan de achterkant zowel als aan de voorkant van de ark het vlak te Jaten oplopen kan 
aan beide kanten worden. Deze vorm maakt het van een voortstu-

beter mogelijk. 



Belangrijk is dat de woo nark niet een gewoon dak heeft, maar een bovendek. Dit moet 
goed toegankelijk zijn, omdat de bewoners anders wei tamelijk opgesloten zijn in hun ark. Een 
dakterras is overigens ook bij huizen een trend. De trap naar het bovendek kan behalve als 
verkeerszone, maar ook als verblijfszone dienen. 

Te onderzoeken en te ontwerpen 

Omdat momenteel woonarken meestal een onduidelijke relatie hebben met hun omgeving 
kies ik ervoor om een ark in combinatie met een huis op een oever te ontwerpen. De koppe
ling van beide zal voldoende aandacht moeten krijgen. De bewoners van het huis en de be
woners van de ark moeten min of een meer een relatie hebben of met elkaar aangaan . Het 
zou in tijden van oplopende spanning goed zijn om de ark, al of niet permanent, te kunnen 
verplaatsen. Dat kan, zoals gebruikelijk, met behulp van een sleepboot. Een ark met een ei
gen voortstuwingsinstallatie biedt het voordeel dat je er op elk willekeurig moment mee kunt 
wegvaren . Daarmee creeer je ook meer recreatieve mogelijkheden. 

Omdat verplaatsing niet zo vaak plaats zal vinden is een eigen voortstuwingsinstallatie niet 
altijd nodig en kan met een sleep- of een duwboot gewerkt worden. Toch wil ik in mijn ont
werp rekening houden met de mogelijk van een eigen voortstuwingsinstallatie. 

Het lijkt verstandig om in eerste instantie een generiek ontwerp te maken. Later kan onder
zocht worden waar en hoe een dergelijk ontwerp realiseerbaar is. 

Aangezien er weinig interessante woonarken ontworpen zijn wilen er voornamelijk huizen 
als referentie moeten dienen. In elke geval voor het huis op de oever, maar ook v~~r de te 
ontwerpen woonark. 
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Philip Johnson, Glass House. 

Plattegrond. 



Inleiding 

Bij het zoe ken naar referentieprojecten voor amfibisch wonen, is het niet nodig om je te be-
perken tot natte projecten. Er woningen waarvan je, door hun ligging en vorm, het idee 
krijgt dat ze zonder al te veel moeite zouden kunnen drijven. Natuurlijk kunnen bestaande drij-
vende woningen ook als referentie maar veelal zijn dit al of niet verbouwde binnen-

of woonarken nauwelijks over architectuur is 

Ook er woningen die aan een oever, op de overgang tussen water en land, geplaatst 
zouden kunnen worden. En uiteraard er woningen die aan een oever Vaak 

dit locaties en zijn deze woningen evenzeer 

Drijvende woningen 

Drijvende woningen zijn in Nederland vaak al of niet verbouwde binnenvaartuigen, uit de 
vaart genomen kustvaarders of viskotters. In van woningnood werd noodgedwongen 

It0!3Wl3KEln naar deze alternatieve woonvormen. Tegenwoordig is het meer de of live" 
die mensen ertoe doen besluiten om voor het won en te kiezen. Vaak ook wordt ge-
kozen voor het wonen op een authentiek soms zelfs een Hoe inte-
ressant dit ook kan zijn, het heeft weinig te maken met architectuur. Hooguit kan een omge
ving met ligplaatsen hiervoor ontworpen worden. 

'l.Jf1C:1;::);::) Houses: Johnson, Mies van Rohe, Koolhaas 

Glass House van Philip Johnson (1 New Canaan, Connecticut), ligt vrij in een natuurlij-
ke omgeving. Het wordt door sommigen als niet functioneel terwijl functionaliteit 
in de Internationale een belangrijke rol De vorm is helder. Het 
is overgenomen van Farnsworth House van Ludwig Mies van der Rohe (1946-1950, 
nois). Toch er opmerkelijke verschillen. Het huis van Johnson is verbonden met de aarde, 
terwijl dat van Mies van der Rohe lijkt te zweven boven de grand; het wordt door 



Philip Johnson, Glass 
House. 

Ludwig Mies van der 
Rohe, Farnsworth 
House. 



acht stalen kolommen. 

Johnsons huis is horizontaal gelaagd: Volledig glazen wanden met daarop een dakplaat. 
Van binnen is het vrijwel volledig open. Aileen de badkamer bevindt zich in een gesloten bak
stenen cilinder in het huis. 

Johnson maakte er geen geheim van dat het idee voor zijn Glass House ontleend was aan 
Farnsworth House. Ook de detaillering is ervan overgenomen; met name het gebruik van 
standaard stalen profielen en de daarmee gecreeerde hoekoplossingen. Toch valt ook hier 
weer een verschil te zien. Sij Johnsons huis bevindt zich de draagstructuur aan de binnen
kant. Farnsworth House wordt gedragen door uitwendige stalen portalen. In feite is dit een 
voorloper van de high-tech architectuur, waarbij een van de kenmerken de zichtbare con
structie met moderne materialen is. 

Het gebruik van stalen standaardprofielen verwijst naar het gebruik van machinaal verv
aardigde elementen, 
zoals gepropageerd 
door Le Corbusier. Er 
is mogelijk meer 
invloed van Le Cor
busier aanwezig: Het 
toepassen van twee 
door kolommen gedra
gen platen lijkt sterk 
op Maison Dom-Ino 
zonder verdiepingen. 
De plattegrond is ook 
geheel vrij als bij het 
"plan libre" . 

Seide huizen heb
ben door hun volledig 
glazen gevels gemeen 
dat ze dezelfde lichtin
val hebben, die volle
dig onafhankelijk is 
van de positie van de 

Philip Johnson, Glass House. Interieur met divan en Barcelona 
Chair, ontworpen door Mies van der Rohe. 
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3. entree 
4. entree 
5. schuifwand 

4. slaapkamer 
5. badkamer 
6. patio 

6. woonkamer 
7. pantry 
8. slaapkamer 
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9. patio 
10. techniek 
12. vestibule 



zon. Het lijkt verplaatsbaar. 
Het zou op een andere plek 
of anders georienteerd kun
nen staan zonder het idee 
te wekken dat het mis
plaatsts is. Om het te 
vrijwaren van overstramin
gen staat Farnsworth 
House vrij van de grond, 
waardoor het idee van niet 
aan de plek gebonden te 
zijn nog sterker is . 

Glass Houses zijn tijd
loos. Zowel Glass House 
van Philip Johnson als 
Farnsworth House ogen in 
het geheel niet gedateerd 
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Ludwig Mies van der Rohe, Farnsworth House, plattegrond 

en ook meer recent zijn Glass Houses gebouwd, zoals het woonhuis wat door Rem Koolhaas 
in Holten gebouwd is (1992-1994). Dit huis lijkt te zweven, sterker nog dan Farnsworth House. 
De oprijlaan loopt onder het huis door, waar auto's gestald kunnen worden. Het doet enigs
zins denken aan Villa Savoye van Le Corbusier, welk idee nog versterkt wordt door de helling
baan die van de begane grond naar de verdieping leidt. 

De verdieping, de "piano nobile", be staat uit een "glass house", maar anders dan de vrijwel 
geheel open ruimte met nauwelijks enige privacy zoals in de huizen van Johnson en Mies van 
der Rohe, bevindt zich binnen dit "glass house" een volkomen gesloten blok. Binnen in dit 
blok is een slaapkamer, een badkamer en een patio. Vooral de patio is als een inversie sterk 
contrasterend met het open karakter van de woonkamer die zich random het blok bevindt. De 
geslotenheid krijgt een bijna sinister karakter doordat de slaapkamer slechts toegankelijk is 
via een houten ophaalbrug. In opgehaalde toestand wordt de slaapkamer afgesloten en wordt 
tegelijk een trap naar de begane grand ontsloten. Deze trap vormt een korte verbinding van 
de carport naar de keuken. 

Aan de oostzijde lijkt het huis zich voort te zetten in een terras, maar onder dit terras be
vindt zich nog een bouwvolume, gedeeltelijk door het geaccidenteerde terrein aan het oog 
onttrakken. In dit "motel" bevinden zich slaapkamers, badkamers en patio's voor de uitwo-



Villa in Holten. Langsdoorsnede 

Villa in Holten. Oostaanzicht 

Gezicht vanuit de woonkamer op het kindergedeelte 

Villa in Holten. 

Owarsdoorsnede over de 
ophaalbrug 



Hellingbaan naar woonka
mer 

Ophaalbrug vanuit slaapka
mer gezien 

Gezicht vanuit de woonkamer op het kindergedee/te 

Slaapkamer in kindergedeel
te 
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nende kinderen van de bewoners. Het lijkt gastvrij, maar getuigt ook van een zekere afstande
lijkheid. Een vergelijkbare oplossing bij amfibisch wonen kan bestaan uit een bouwvolume op 
de oever en een daarbij horend drijvend volume. Het idee van de ophaalbrug kan daarbij als 
een loopplank uitgevoerd worden. 

Gesloten huizen: Siza 

Casa Duarte van Alvaro Siza in Ovar, Portugal (1981-1984) oogt van buiten als een tamelijk 
gesloten witte doos. Van binnen is het een com
plexe ruimte die doet denken aan de huizen van 
Adolf Loos. De met marmeren platen beklede 
wanden en het gebruik van spiegels dragen bij 
aan het wekken van deze associatie. Toch is het 
"Raumplan" niet hetzelfde. 

Het Raumplan, zoals dat door Adolf Loos is 
ontwikkeld, wordt gekenmerkt door aan elkaar 
grenzende vertrekken met verschillende vloer- en 
plafondhoogtes. De toegang tot het voornaamste, 
derhalve het hoogste, vertrek is labyrintisch. 

Bij Casa Duarte daarentegen is de plafond
hoogte overal gelijk. Vides verdubbelen of verdrie
voudigen sommige vertrekhoogtes . De toegang is 
het tegendeel van labyrintisch. Bij het binnentre
den kom je in een hal die drie verdiepingen hoog 
is. Een glazen schuifwand biedt zicht op de 
woonkamer en vensters in de achtergevel laten 
een blik op de tuin toe. Aile mogelijke zichtlijnen 
zijn in de hal aanwezig. Zodoende wordt de hal 
het feitelijke hoofdvertrek. Aan de buitenkant 
wordt de hal geaccentueerd door een gebogen 
dak, wat tevens een overgang vormt tussen het 
volume met twee lagen met een dakterras en het 

Casa Duarte. 

Gevel 
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deel met drie lagen. 

Het huis is tamelijk compact. 
De toegang, via de centrale hal, 
naar de verschillende woonlagen 
zorgt voor een heldere structuur. 

Kenneth Frampton ziet een 
klassiek thema in het huis. Het 
door Andrea Palladio in platte
gronden gebruikte schema ABA
BA is hier gereduceerd tot ABA. 
Het centrale B-compartiment 
dient als hoofdingang. Met het 
"Raumplan" en de marmeren 
wandbekleding ziet Frampton hier 

Casa Duane. Met marmer bek/ede open haard en ko
/ommen in de woonkamer. 

een tripartiete orkestratie waarmee een bescheiden huis in een buitenwijk verheven wordt tot 
een "palazetta". 

Woningen op een oever 

Het wonen op of aan een oever impliceert een fundering, maar met "de voeten in het wa
ter", wil het amfibisch wonen zijn. Zo zijn er om functionele redenen huizen, zoals visserswo
ningen, waarbij de vissersschepen aan het huis konden afmeren, aan een oever gebouwd. 
Pakhuizen aan de Amsterdamse grachten hadden in het verleden vaak een gevel die aan het 
water grensde. Zo konden vrachtschepen er makkelijk hun lading lossen. Deze huizen hadden 
doorgaans ook een woonfunctie voor kooplieden. Ook werden er huizen aan oevers gebouwd 
omdat de plek een sterke identiteit had. In het verleden waren er theehuizen,zoals aan de oe
ver van de vecht. Recentelijk zijn het veelalluxe huizen, die in veel gevallen als weekend- of 
vakantiehuis dienden. 
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Fallingwater, Frank Lloyd Wright 

Dit huis is gebouwd als weekendhuis voor de familie Kaufmann in Bear Run, Pennsylvania 
(1936-1939). Het ligt in een dramatisch mooie natuurlijke omgeving, boven een waterval, op 
een rotsachtige beboste oever. In 
onderling loodrechte richtingen 
steken rechthoekige betonnen 
terrassen boven de waterval uit. 
Vensterbanden bieden zicht op de 
natuur, die daardoor de sfeer in 
het huis mede bepalen. Aan de 
andere kant zorgt de bergwand 
voor beslotenheid, die versterkt 
wordt door de open haard . De 
plafondhoogte is overal gelijk en 
nogallaag. Daardoor is er geen 
ruimte die zich voordoet als de 
belangrijkste. In overeenstemming 
hiermee zijn de routes in het huis, 
de trappen en doorgangen infor-
meel. Er is ook niet duidelijk spra- Fallingwater. 
ke van een hoofdingang; het huis 
is op vee I plaatsen binnen te tre-
den. Door de lage plafonds wordt 
je gedwongen om naar buiten te kijken, naar het beboste rivierdal. 

Terwijl de natuur binnendringt in het huis, is het huis niet een indringer in de natuur. Het 
vormt er een harmonisch geheel mee. De vorm en de materiaalkeuze zijn in harmonie met de 
omringende natuur. Aan de kant van het water is beton gebruikt. Hoewel van een warme kleur 
voorzien is het toch een glad, koel materiaal. Aan de kant van de berghelling is ter plekke ge
dolven zandsteen gebruikt. Dit ziet er vee I massiever uit en werkt optisch als een contrage
wicht voor de uitkragende terrassen. Het ritme van het geheel wordt met de raampartijen ge
accentueerd. 
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Huis in Floirac. 

Gezicht vanaf de oprijlaan. 



Huis in Floirac, Rem Koolhaas 

Dit huis (1985-1988) is ontworpen voor een bewoner, die, verlamd ten gevolge van een ver-
keersongeval, aan een rolstoel is en zijn bestaande uit vrouw en drie kinde-
ren. Het ligt in Floirac bovenop een heuvel aan de oever van de met zicht op Bor-
deaux. Het is een groot. Complex huis overeenkomstig de wens van de eigenaar, die door zijn 
handicap zijn huis als zijn wereld waar hij zelden uit komi. Toch heeft hij wei een subliem 
zicht op de buitenwereld. 

Het huis in Holten is vergelijkbaar met bekende huizen uit de architectuurgeschiedenis; dit 
huis refereert aan Fallingwater. Ook hier is van een stapeling van blokken op een 

met een indrukwekkend uitzicht. lViaar, anders dan bij FalHngwater, waar het verschil in 
de lagen voornamelijk in de orientatie is hier ook nog eens het uiterlijk van elke laag volko-
men verschillend. 

Feitelijk is er sprake van drie verschillende die een volledig verschillend karakter en 
een sterk visueel contrast bezitten. Het laagste huis is gedeeltelijk in de heuvel gegraven en 
bevat de kern deel van het huiselijke leven, de keuken, een wijnkelder, een voorraadruimte, 
een televisiekamer en de entree. Toch geeft deze benedenverdieping niet een claustrofobisch 
gevoel, doordat hij aan een binnentuin die een centraal punt is in de toegang tot het 
huis. De 400 meter lange onverharde oprijlaan eindigt bij deze patio. 

De hoogste is voor de ouders en de kinderen in twee delen verdeeld. De mid-
delste verdieping is aan aile zijden open. De wanden zorgen voor een verbinding met 
de tuin. Het immateriele karakter van de middelste verdieping de bovenste verdieping 
het karakter van een zwevende doos: Een luchtschip met de vorm van een blok 
en uitgevoerd in bruin gekleurd beton. 

Van buiten lijkt het een geheel, maar binnen is er een duidelijke scheiding tussen de ouder
slaapkamer en de kinderslaapkamers door middel van een vide. Deze vide zorgt ook voor vol-
doende Het weinige licht dat door de kleine ronde raampjes in de lange 
wand en valt worden hiermee Deze zijwanden dienen als die de zwe-
vende doos sterkte en moeten geven. Grotere ramen daardoor niet mogelijk. 

De drie verdiepingen worden door verschillende trappen Dit doet weer den ken 
aan Villa De verschiilende trappen vertonen oak een zekere hierarchie. Na het passe-
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Huis in Floirac. Tweede verdieping. 

8. mobiel platform 

13. slaapkamer 

14. badkamer 

15. terras 

16. vide 

17. kinderslaapkamers 



ren van de voordeur ben je nog niet direct 
binnen. Na een tweede deur kom je via een 
organisch vormgegeven, spelonk-achtige 
ruimte op de trap naar de eerste verdie
ping. Boven kom je, weer via een deur, in 
de woonkamer. Net als in het huis in Holten 
met zijn ophaalbrug, lijkt ook hier de entree 
op die van een middeleeuwse burcht. De 
woonkamer, in combinatie met het terras, 
fungeert ook als ruimte voor ontvangsten. 
Een spiltrap verbindt de tv-kamer met de 
kinderslaapkamers. 

De meest opvallende verticale weg in het 
huis is een hydraulisch bediend platform 
van ongeveer 10m2. Het is niet een lift, 
want het beweegt niet in een liftkoker, en 
daardoor kun je het vanuit aile richtingen 
betreden. Het kan op elke gewenste hoogte 
stilgezet worden. Zodoende is een boeken
wand met 60 strekkende meter boeken, die 
zich uitstrekt over aile verdiepingen, voor 
de eigenaar goed bereikbaar. Het platform 
is ook voorzien van computer- en telecom
municatie-apparatuur. De wijnkelder is ai
leen met het platform in de laagste positie 
bereikbaar en wanneer het platform in de 
hoogste positie is, wanneer de heer des 
huizes zich in zijn slaapkamer bevindt, dan 
verdwijnt het daglicht uit de vide van het 
platform doordat de lichtkoepel erboven 
dan afgesloten is. 

Een dergelijk concept zou heel goed aan 
een oever passen, waarbij het uitkragende 
bovenste blok over het water kan hangen. 
Het lijkt eigenlijk wei aan een oever te 

Huis in Floirac. 8egane grond. 

1. opnjlaan 

2. personeelswoning 

3. gastenverblijf 

4. patio 

5. entree 

6. tv-kamer met doorgang naar spiltrap 

7. keuken 

8. mobiel platform 

9. wijnkelder 
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Watervilla, Hertzberger 

Het zeshoekige, reddingvlot-achtige drijflichaam, opgesloten in een kunstmatige vijver. 

Watervilla , Hertzberger 

Contrasterende vormen. 



staan, aileen het water is afwezig. 

Watervilla, Herman Hertzberger 

Dit drijvende huis (eerste ontwerp 1986, uitvoering 2002) wijkt sterk af van wat gebruikelijk 
is bij drijvende woningen. Het drijflichaam wordt 
gevormd door een regelmatige zeshoek van sta
len buizen met een diameter van bijna twee meter. 
De wanddikte is tien millimeter, zodat achterstallig 
onderhoud niet direct tot een ramp zalleiden. Een 
voordeel van deze constructie, ten opzichte van 
de veel voor woonarken toegepaste betonnen 
casco's, is dat op eenvoudige wijze ballast inge
nomen kan worden om voldoende stabiliteit te 
krijgen . Gezien de hoogte van de opbouw lijkt dat 
ook wei nodig. Twee verdiepingen is nogal onge
bruikelijk bij drijvende huizen. Wanneer je bedenkt 
dat dit drijvende huis als oplossing gezien wordt 
van de ruimtenood in Nederland, waarbij het ach
terliggende idee is dat op het water voldoende 
ruimte beschikbaar is, dan vraag je je af waarom 
de ruimte in de hoogte gezocht wordt. 

De buizen kunnen ook als opslagruimte ge
bruikt worden. Makkelijker dan bij een rechthoe
kig casco kan de watervilla in verschillende posi
ties gedraaid worden, wat een optimale bezon
ning mogelijk maakt. Het drijflichhaam heeft de 
vorm van een zelfopblazend reddingvlot, wat op 
zich al tot kritische gedachten kan leiden. Een 
zelfopblazend reddingvlot heeft ook een statisch 
karakter. Het hoeft aileen maar op zijn plaats te 
kunnen blijven drijven, eventueel in afwachting 
van betere tijden. Een woonark, en in nog sterkere 

Watervilla, Hertzberger 

Ruimte in het drijflichaam 



Watervilla, Hertzberger. Links: Plattegrond. Rechts: Bovenaanzicht met het systeem van land
vasten, waarmee de watervilla 90° gedraaid kan worden. 

Simpson-Lee House. Eerste ont
werp-schets. 



mate een woonboot, wekt tenminste noch de suggestie dat hij het ruime sop kan kiezen en 
vervult daarmee een verlangen naar vrijheid en mobiliteit, wat op de wal niet aanwezig is. 
Deze gebondenheid wordt nog eens bevestigd doordat de waterwoning niet via het water 
naar zijn ligplaats kan komen. Hij ligt in de nieuwbouwwijk De Veersche Poort te Middelburg, 
in een nieuw gegraven waterpartij . Verslepen zou ook niet makkelijk gaan, omdat de vorm vol
komen koersonstabiel is. Het lijkt een beetje op een huisje voor eenden, zoals je dat wei eens 
in vijvers in parken ziet. 

Op het drijflichaam is een stalen woning met twee verdiepingen geplaatst. Staal zorgt voor 
eenheid met het drijflichaam en minimaliseert het onderhoud, net als bij het drijflichaam. Het 
maakt ook de ronde vormen eenvoudig uitvoerbaar die contrasteren met de meer kubusvor
mige elementen. De plattegrond toont een spiltrap, wat op drijvende objecten uit den boze is. 
Bij schommelingen is het moeilijk om je evenwicht te bewaren en om houvast te zoeken, door 
de verandering in richting bij het gebruik van deze trap. 

De watervilla heeft verschillende terrassen op verschillende verdiepingen, aan verschillende 
kanten. AI met al is dit een intrigerend, om niet te zeggen een paradoxaal ontwerp. Het is ze
ker de moeite waard om te onderzoeken of een zo afwijkende vorm op een andere locatie tot 
zijn recht kan komen. 

Simpson-Lee House, Glenn Murcutt 

Op het eerste gezicht lijkt dit huis in Mount Wilson, New South Wales, Australie 
(1989-1994) een eenvoudige schuur van ijzeren golfplaten. Het is ontworpen voor een gepen
sioneerd, intellectueel echtpaar, op een kavel van 3 ha. Deze kavel ligt in een gebied met heu
vels en bossen, 150 km ten noordwesten van Sydney. Het bestaat uit twee bouwvolumes, 
waarvan een deel een atelier bevat, die aan weerszijden van een vijver staan. De vijver reflec
teert het zonlicht naar binnen en dient tevens voor het vergaren van regenwater, wat indien 
nodig, als bluswater gebruikt kan worden. Het geheel ligt in een lange lijn die, ten gevolge van 
het geaccidenteerde terrein, steeds hoger boven het maaiveld verrijst. De langgerekte vorm 
en de horizontaal geprofileerde gevelplaten doen ook denken aan Villa Le Lac, wat Le Corbu
sier voor zijn ouders aan het meer van Geneve heeft gebouwd. Het geheel en het spartaanse 
interieur benadrukken het streven van de bewoners om zich min of meer af te zonderen van 
de wereld. Murcutt kent het boek "Walden" van Henry David Thoreau en de bewoners onge-



Simpson-Lee House. Links het atelier, reehts het woongedee/te. 
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twijfeld ook. Het leven in dit huis en deze omgeving lijkt afgeleid van het leven in de hut in het 
bos zoals dat is beschreven door Thoreau. 

Het gebruik van ijzeren golfplaten maakt het huis vergelijkbaar met de watervilla van Hertz
berger. Maar daarmee stopt de overeenkomst. Glenn Murcutt streett naar minimale gebouwen 
die passen in hun omgeving. Dit huis heeft daarom geen verdieping en een langgerekte vorm. 
De profilering van de platen is horizontaal, in tegenstelling tot de gebruikelijk verticale profile
ring. Horizontaal is, volgens Murcutt, in overeenstemming met de uitgestrektheid van Austra
lie, waarvan hij zijn gebouwen deel van wil laten zijn. Murcutt wil ook niet dat verticale lijnen in 
zijn gebouwen de strijd aangaan met de verticale lijnen van de bomen. Er is nauwelijks hout 
verwerkt in het huis; mogelijk ook uit respect voor de bomen. 

De horizontale richting van de platen voldoet ook aan een zekere logica, omdat ze aan ver
tic ale spanten worden bevestigd. Er is voornamelijk zilverkleurig geschilderd staal en alumini
um gebruikt voor de draagconstructie, de gevelbekleding en het dak. Voor de vloeren is licht
grijs, gepolijst beton gebruikt en al het metselwerk is wit gepleisterd. 

In zijn jeugd al maakte Murcutt kennis met het werk van Mies van der Rohe. De invloed van 
Mies van der Rohe is in Simpson-Lee House zichtbaar. Het is een minimalistisch ontwerp, 
waarbij de vorm geen doel op zich is, maar door de functie is bepaald. Het huis doet denken 
aan Farnsworth House. Waar Farnsworth House op palen staat om veilig te zijn bij overstro
mingen, staat Simpson-Lee House op palen om geen last te hebben van grote hagedissen, 
kikkers, slangen en dergelijk gedierte. Bij regen kunnen deze dieren schuilen onder het huis 
en hoeven dus niet naar binnen. Het is practisch en getuigt van respect voor de natuur. 

Het werk van Murcutt wordt wei gekarakteriseerd als "ecologisch functionalisme". De na
tuurlijke omstandigheden spelen een belangrijke ral bij het ontwerp. Murcutt wil dat zijn hui
zen een integraal deel van de natuur worden. Simpson-Lee House is met de gesloten achter
zijde naar de heersende winden gericht. De voorzijde is op de zon gericht, maar bij de zomer
se hoge stand van de zon doet een luifel dienst als zonnescherm. Het zonlicht kan ook gefil
terd worden met horizontale jaloezieen. De jaloezieen en de wanden kunnen gratendeels ge
opend worden. Door de lichte constructie is er dan nauwelijks onderscheid tussen binnen en 
buiten. 

Weliswaar vraagt de productie van staal en aluminium veel energie, maar toch is dit vere
nigbaar met ecologische principes. Deze materialen vragen weinig onderhoud en kunnen 
goed hergebruikt worden. De constructie is licht en past daarom bij het door Murcutt van de 



Casa Malaparte. 



geleerde principe dat de aarde slechts zo weinig mogelijk beroerd mag worden. 
Wanneer een gebouw wordt moet het minimale sporen achterlaten. 

Casa Malaparte, Adalberto libera, Curzio Malaparte 

Ais door een zondvloed achtergelaten ark ligt Casa Malaparte eenzaam boven de zee op 
een rostpunt, Punta Masullo, van het eiland Capri. Het huis wordt weleens met 
een fossiel en soms wordt het een sfinx De dramatische brent 
ertoe om een vergelijking te maken met van Frank Lloyd Wright. In elk kun 
je eruit opmaken dat het een opvallend huis is en dat komt niet aileen door de locatie. De 
vorm is ook opvallend om niet te zeggen uniek. 

De indruk van een wordt nog versterkt door een windscherm op het dakter-
ras, wat op een versteend zeillijkt. Het is wit, terwijl de rest van het huis rood is. Er is geen 
enkel visueel contact tussen het huis en het dakterras. Het is beter om niet van een 
dakterras te spreken, maar van een dek. Het dek van een schip wat de heersende winden, de 
Sirocce en de moet trotseren. 

Het huis oogt gesloten. Wanneer over land, het huis aankomt dan heb je eerder de 
no,r"n,n om via de opvallende trapeziumvormige trap naar hat dakterras te gaan, dan het huis 
binnen te treden. De entree van het het huis is zo dat je moeite moet doen om 
hem te ontdekken. Dit in combinatie met het contrast van het open het 
rto."l/yton karakter van het huis. De die een soort "emotiemachine" is, is ge"inspireerd op 
de trap van de chiesa dell'Annunziata op Lipari. 

Het ontwerp kan niet los worden van de levensloop van de opdrachtgever, de diplo-
maat en schrijver Curzio Erich zoon van een Duitse vader en een Italiaanse moeder. 
Hij schreef onder het omdat het leven van Napoleon slecht 
afliep en met deze naam zou zijn leven ongetwijfeld goed Hoewel hij aanvankelijk lid 
was van de fascistische partij had hij felle kritiek op Mussolini en Hiltler. Hierdoor werd hij ver
bannen naar het eiland Lipari. Tijdens de tweede wereldoorlog werd hij anti-fascist. Later zou 
hij mao'ist worden en op het eind van zijn leven werd hij zelfs rooms-katholiek. En dat terwijl 
een van La Pelle, door het Vaticaan op de index was 
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In La Pelle beschrijft Malaparte een bezoek van generaal Rommel, die op weg is naar EI 
Alamein, waar hij door de Britten verslagen zal worden, aan Casa Malaparte. Ook als filmde
cor is Casa Malaparte gebruikt, v~~r de film Le Mepris van Jean-Luc Godard. 

Op de manier waarop Malaparte radicaal van politieke mening kon veranderen veranderde 
hij ook van architect: Aanvankelijk is het huis ontworpen door Adalberto Libera, maar na een 
ruzie heeft Malaparte het ontwerp eigenhandig gewijzigd en afgemaakt. Ook tijdens de bouw 
bedacht hij nog voortdurend wijzigingen en veranderde hij de kleur van het huis. 

De periode op Lipari is bepalend geweest voor het ontwerp van Casa Malaparte. De nabij
heid van de zee, de eenzaamheid be·invloedden de keuze voor de locatie. Het huis is over 
land aileen bereikbaar via een vier kilometer lang voetpad. Dit pad herinnert aan de dagelijkse 
wandelingen van Malaparte op Lipari. De bouwmaterialen zijn dan ook per schip aangevoerd. 
Er loopt een trap van het huis naar een aanlegplaats. De eenzaamheid die hij op Lipari gekend 
had, werd nu door hem zelf gekozen. Het huis zag hij als een zelfportret in steen, wat hij betil
de asl "una cas a com me". Zo staat het trotseren van de wind v~~r het heersen van Malapar
te over de natuur. 

Casa Malaparte is voor Rudy Uytenhaak een inspiratiebron geweest voor een ontwerp van 
een aantal woningen op Borneo/Sporenburg in het Oostelijk Haven gebied in Amsterdam. 
V~~r de bouw van een aantal sociale huurwoningen en een aantal vrije sectorwoningen koos 
Uytenhaak voor een lamelstructuur. Hierbij grijpen twee stroken in elkaar. Een van de stroken 
noemde hij de "Malaparte-Iamel". 

Conclusie 

Amfibisch wonen vindt plaats op de grens van water en land. Daarbij kun je onderscheid 
maken tussen woningen die geheel in het water liggen, woningen die gedeeltelijk in het water 
liggen en woningen die geheel op de wal liggen. Bij woningen die geheel in het water liggen 
kun je onderscheid maken tussen drijvende woningen en paalwoningen. Paalwoningen kun
nen evengoed op de wal of gedeeltelijk op de staan. Paalwoningen die geheel door water om
geven zijn bieden geen voordelen en zeker niet het voordeel van verplaatsbaarheid wat een 
drijvende woning biedt. Voor woningen die geheel of gedeeltelijk op de wal staan is er genoeg 
te leren van bestaande projecten, die niet noodzakelijkerwijs aan de waterkant hoeven te lig-



gen. De vraag is wei wat de invloed van het water is op de beleveniswaarde van het wonen, 
op de lichtval en op het binnenklimaat. 

Drijvende woningen zijn relatief weinig gebouwd. Vaak zijn het aangepaste binnenschepen, 
of eenvoudige huizen op betonnen casco's. Daar begint thans wei enige verandering in te ko
men, maar de ontwerpen zijn niet altijd even geslaagd. 

De beste vorm lijkt rechthoekig te zijn, met een niet te hoge opbouw; vanwege de stabiliteit 
en om de horizontaliteit van het water niet al te sterk te verstoren . Aan de andere kant is de 
horizontaliteit zo eigen aan water, dat je niet moet proberen daarmee te concurreren . Omdat 
de orientatie ten opzichte van de zon kan wijzigen zullen er ramen aan aile zijden moeten zijn; 
in ieder geval aan de lange zijden. Enige vorm van zonwering is wei nodig. Ook met het oog 
op de stabiliteit en de beperking van de waterverplaatsing is het beter om lichte materialen 
voor de opbouw te gebruiken. Omdat de buitenwanden niet altijd even goed bereikbaar zijn 
verdienen onderhoudsarme materialen de voorkeur. Een betonnen casco verdient de voorkeur 
vanwege de geringe bouwkosten en onderhoudskosten. De massa is weer gunstig voor de 
stabiliteit. 

Woningen die op een oever gebouwd worden kunnen heel andere vormen hebben. In elk 
geval zorgt een hellende oever voor een zekere spanning, die vergroot kan worden door een 
bouwvolume te laten zweven boven het lage gedeelte van de oever of boven het water. Zwe
ven kan tamelijk letterlijk, maar ook door gebruik te maken van kolommen. Veel van de onder
zochte huizen zouden aan een oever kunnen staan. 

Locaties voor amfibisch wonen moeten recreatieve waarde hebben. Doorgaand vaarwater 
verdient de voorkeur in verband met het verplaatsen van de drijvende woningen, maar biedt 
ook meer mogelijkheden voor recreatief gebruik. 
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Mies versus Loos 

Farnsworth House en Haus Muller 



Ludwig Mies van der Rohe. Landhuis van baksteen, 1923. Plattegrond en aanzicht. 



Inleiding 

Bij oppervlakkige beschouwing lijkt een grater verschil dan tussen de architectuur van 
Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) en die van Adolf Loos (1870-1933) nauwelijks denk
baar. Weliswaar was van beide architecten de vader steenhouwer en deelden ze een beperkt 
aantal opvattingen. Beiden waren ge·'nteresseerd in de bouwkunst van de Grieken en de Ro
meinen. De mening dat het ornament afgedaan had werd door beiden gedeeld, evenals de 
mening dat een gebouw met eigentijdse middelen gerealiseerd moest worden. 

Voor de verklaring van de verschillen kan gekeken worden naar hun levensloop, de omge
ving waarin zij leefden, hun vorming tot architect en naar hun verschil in karakter. Mies, die 
een groot deel van zijn leven in de Verenigde Staten werkte, ontwikkelde een veel zakelijker 
en transparantere stijl dan Loos. Bij Loos, die veel in Wenen werkte, zijn de gebouwen veel 
meer gesloten en gericht op geborgenheid. 

Het bestuderen van de bouwwerken en publicaties van beide architecten is zeer verhelde
rend . Farnsworth House van Mies is karakteristiek voor zijn architectuur en getuigt duidelijk 
van zijn opvattingen. Voor Loos kan dit gezegd worden van Haus MOiler. 

Opvattingen van Ludwig Mies van der Rohe 

In de jaren 1920 besefte Mies dat op velerlei gebieden technische ontwikkelingen steeds 
meer manifest werden. Tegelijkertijd bestond er geen antwoord op de vraag wat het wezen 
van de architectuur was. Techniek werd een drijvende kracht in de maatschappij. Op bouw
kundig gebied manifesteerde zich dat in de toe passing van nieuwe material en en meer ratio
nele arbeidsmethoden. Dat stond op gespannen voet met de toen heersende traditionele op
vattingen over architectuur. Mies geloofde in de mogelijkheid om met moderne technische 
middelen een nieuwe architectuur te ontwikkelen. Een architectuur die oude en nieuwe krach
ten in de beschaving met elkaar in harmonie moest brengen. 

Mies was van mening dat architectuur nauwelijks iets te maken had met het bedenken van 
interessante vormen, noch met het uitleven van persoonlijke voorkeuren: 
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Echte architectuur is a/tijd objectiet, is de uitdrukking van de intrinsieke structuur van het tljd
perk, waaruit zij ontspruit. 

Mies was ervan overtuigd dat er geen tegenspraak mocht zijn tussen architectuur en struc
tuur, maar dat beide met elkaar moesten harmonieren. De constructie moest afgestemd zijn 
op de functie van het gebouw en de eigenschappen van de bouwmaterialen. Decoratieve ele
menten werden onverbiddelijk uitgebannen. De structuur is op zich geen architectuur, maar 
een middel om architectuur te creeren. De ontwerper moest, om dat te bereiken, inzicht heb
ben in de orde van de delen, de onderlinge relatie en de relatie tot het hele gebouw. 

Vaak refereerde Mies aan de wezenlijke structuur van klassieke gebouwen. Deze brachten 
de geest van de tijd tot uitdrukking en waren te zien als een graadmeter voor de stand van de 
techniek in de tijd waarin ze gebouwd werden. In zijn eigen woorden : 

Bouwkunst is in ruimte gevatte tljdswi/. 

Schept de vorm uit het wezen van de opgave met de midde/en van onze tijd. 

De materia/en zijn beton, ijzer, g/as. 

Gebouwen in gewapend beton zijn in wezen ske/etgebouwen. 

Geen deegwaren en geen pantsertorens. Oragende ba/ken in combinatie met een niet dragen
de wand: huid-en-knoken-gebouwen dus. 1 

Met dit laatste citaat bedoelde Mies gebouwen met een betonskelet en een niet dragende 
wand, die hij zag als een skelet met een huid. Zo kun je de latere, veellichtere, stalen gebou
wen met een uitwendig skelet vergelijken met de bouwwijze van insecten, die immers geen 
inwendig skelet hebben. 

Het zijn niet de architectonische presta ties waardoor gebouwen uit vroeger tijden zo 'n diepe in
druk op ons maken, maar het feit dat k/assieke tempe/s, Romeinse basilieken en ook midde/
eeuwse kathedra/en niet het werk zlj·n van individue/e persoon/ijkheden, maar scheppingen van 
he/e tijdperken. Wie vraagt bij de aanb/ik van derge/ijke gebouwen nog naar namen en wat heeft 
de toevallige persoon/ijkheid van hun bouwers voor betekenis? Oeze bouwwerken zijn naar hun 
wezen vo/komen onpersoon/lj"k. Ze zijn /outer en aileen de dragers van een tijdswi/. Oat is hun 

1 Ludwig Mies van der Rohe, 'Burohaus', G, 1923, nr. 1 
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diepste betekenis. Aileen daardoor konden ze uitgroeien tot symbolen van hun tijd 

Ais we de mammoetachtige zwaarte van Romeinse aquaducten vergelijken met het ragdunne 
vakwerk van modeme hijskranen, de massale gewelfconstructies met de ranke lichtheid van mo
deme bouwwerken van gewapend beton, dan krijgt men een vermoeden hoezeer onze bouwwer
ken naar vorm en uitdrukking zullen verschillen van die van vroeger. Ook de industriele productie
methoden zullen ongetwijfeld hun invloed gaan uitoefenen. De tegenwerping dat het hier slechts 
om utiliteitsbouw zou gaan doet niet ter zake . 

. .. woningbouw ... In plaats van bij het ontwerpen van een huis uit te gaan van het doel, dat 
wi! zeggen de organisatie van het wonen, beschouwt men het als een geschikt object om de hele 
wereld te laten zien hoe ver de bewoner het op esthetisch gebied heett geschopt. 

Het woonhuis moet uitsluitend ten dienste staan van het wonen. Plaats, ligging ten opzichte 
van de zon, het ruimtelijk programma en het bouwmateriaal zijn de belangrijkste factoren voor de 
bouw van een woonhuis. 1 

Werkwijze van Ludwig Mies van der Rohe 

Mies dacht, sprak en werkte niet in termen van "architectuur", maar in term en van "bou
wen". Zijn gebouwen waren niet het directe resultaat van een ontwerp, maar het logisch ge
volg van een geleidelijk rijpend idee, waardoor het gebouw vorm kreeg . Dit idee betrof een 
structuur, die via detailschetsen geanalyseerd en uitgewerkt werd . Daarbij werd elk onderdeel 
op zijn mogelijkheden en beperkingen getoetst. Pas nadat de bruikbaarheid op overtuigende 
wijze was aangetoond, kreeg het een definitieve plaats in het gebouw. 

Voor veel van zijn gebouwen gebruikte hij staal en glas. Daarmee werd het architectonisch 
karakter vastgelegd. De constructiedelen waren tevens de architectonische elementen. De 
constructeur en de architect werden zodoende weer in dezelfde persoon verenigd . Voor het 
staal werden standaardprofielen, zoals ze van de walserij kwamen, gebruikt. De stalen con
structie werd niet, lOals voorheen te doen gebruikelijk was, verhuld, maar in het zicht gela-

Ludwig Mies van der Rohe, 'Baukunst und Zeitwille', Oe Querschnit 49, 1924, nr. 1 
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ten. De nagestreefde eenvoud leverde buitengewoon verfijnde gebouwen op, die zonder al te 
veel moeite tot stand gekomen leken te zijn, maar in werkelijkheid het resultaat waren van 
weloverwogen en onophoudelijk denkwerk. Ze ademden hoe dan ook de geest van de ti jd . 

Behalve staal en glas gebruikte Mies ook gewapend beton en baksteen. Bij elk materiaal 
ging hij uit van de specifieke eigenschappen en ontwikkelde van daaruit de architectonische 
mogelijkheden. Baksteen voor dragende muren werd op een geheel nieuwe manier toege
past. 

Illustratief voor de ontwikkeling in het den ken van Mies is , voor de beginfase, het bakste
nen huis van 1923. Voor het eind van de ontwikkeling is Farnsworth House van 1945-1950 
een goed voorbeeld ; misschien wei zijn meest uitgekristalliseerde ontwerp. 

Project voor een landhuis van baksteen 

Dit nooit uitgevoerde project (1923-1924) is gesitueerd op een kavel die door drie muren 
verdeeld wordt. De muren zijn vrijstaande objecten geworden en komen bij elkaar in het huis, 
maar ze sluiten niet meer een ruimte in, doordat ze grote openingen vrij laten. Ze vormen 
slechts schermen die de ruimtes in het huis scheiden. Deze ruimtes zijn niet de gebruikelijke 
gesloten kamers, maar deurloze ruimtes, die eerder de suggestie van een afgescheiden ruim
te oproepen dan het zijn. Samen met de andere muren wordt een vloeiende ruimte gevormd, 
waarbij de binnenruimte en de buitenruimte in elkaar overgaan. Het eigenlijke huis wordt door 
de muren naar buiten toe uitgebreid. 

De structuur van de muren wordt bepaald door de bakstenen, die tevens de moduulmaat 
van het huis bepalen; niet aileen van de muren, maar ook van de openingen. Natuurlijk zijn 
baksteenverbanden op zich al eeuwen oud , maar de manier waarop bij dit huis de wand en op 
logische wijze zijn geordend, direct het platte dak dragen en een harmonische ruimtelijke 
structuur vormen was destijds baanbrekend. De plattegrond lijkt op het eerste gezicht op de 
schilderijen van Piet Mondriaan of van Theo van Doesburg. Het wordt vaak vergeleken met 
het schilderij "Ritme van een Russische dans" van de laatste. Het huis echter levert door de 
verschillende hoogtes van de delen een veel meer sculpturaal effect. 

Philip Johnson beschreef het huis als voigt: 
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Het is afhankelijk van een nieuwe opvatting van de functie van 
de muur. De eenheid van het ontwerpen is niet langer de kubus
vormige kamer, maar de vrijstaande muur, die de traditionele doos 
doorbreekt door van onder het dak uit te glijden en in het land
schap door te lopen. In plaats van een gesloten volume te vormen 
scheppen deze onderling onafhankelijke muren, die slechts door 
glazen vlakken verb on den zijn, een ambigue ruimtelijke sensatie. 
Binnen en buiten zijn niet langer op een makkelijke manier te defini
eren; ze lopen in elkaar over. Oit concept voor een architectuur van 
een vloeiende ruimte, gekanaliseerd door vrijstaande vlakken, be
reikt zijn hoogtepunt in het Barcelona Paviljoen van 1929. ' 

Farnsworth House 

Bij Farnsworth House (1945-1950) zijn aile overbodige ele
menten consequent weggelaten. De vorm en de constructie zijn 
uiterst eenvoudig. Een doosvormig huis, rustend op acht uit
wendige kolommen. Deze kolommen tillen het huis 1,60 m bo
ven het maaiveld uit, waardoor het gevrijwaard is van de door 
de nabije rivier met enige regelmaat veroorzaakte overstromin
gen. Het terrein blijft hierdoor tamelijk ongemoeid. De hoge po
sitie levert een prachtig uitzicht. 

Toen Farnsworth House gebouwd werd was het volkomen 
anders dan enig ander huis. Het bestaat uit drie horizontale pla
ten: een terras, een vloer en een dak. Aan de lange randen van 
de vlakken zijn stalen kolommen vastgelast, die de vlakken laten 
zweven. Dat effect wordt versterkt doordat de vlakken niet op 

Theo van Ooesburg. Ritme 
van een Russische dans, 
1922 

de kolommen rusten, maar de kolommen lijken de vlakken slechts te raken. De vloer en het 
dak vormen de bodem en bovenkant van een doos, waarvan de zijvlakken aileen maar be
staan uit glazen panelen. Farnsworth House is feitelijk een hoeveelheid lucht, opgesloten tus
sen een vloer en een dak. 

Philip Johnson, 'Buid to live in', New York, 1970 
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In de minder zichtbare delen van het huis gebruikte Mies conventionele verbindingen met 
bouten, maar waar de verbindingen in het zicht kwamen wilde niet 
verstoord door bouten, klinknagels of en verbin-
dingen toe, bij voorkeur onzichtbaar. Indien niet anders mogelijk werd een verbinding eerst 
met stelbouten en daarna gelast, waarna de bouten werden weggebrand en glad 
geslepen. 

In het voorjaar staat het huis op een tapijt van in de zomer op een groene weide 
en in de herfst onder een goudkleurig bladerdek. Wanneer in de winter de rivier buiten haar 
oevers treedt, lijkt het huis op een boot die op een watervlakte drijft. Het huis is een ver
hoogd podium van waaraf de bewoner ondergedompeld wordt in een overweldigende natuur. 

Door de constructie van staal en glas is een volkomen transparant huis mogelijk nO'Mn,rno,n 

zonder binnenwanden. De door het ontbreken van binnenmuren ononderbroken ruimte is vrij 
in te delen en vrij in te richten. Aileen de badkamers bevinden zich in een afgescheiden ge
deelte, wat ook nog maar ten dele tot aan het plafond doorloopt Deze kern scheidt ook het 
slaapgedeelte en het kookgedeelte van het woongedeelte. De kern is uitgevoerd in naturel
kleurig hout. 

De heldere architectuur vormt een eenheid met de 
waarvan het staalskelet witgeschilderd 
sterkt door de aan de buitenkant een van de grondbeginselen 
van de latere high-tech architectuur. Optisch lijkt er nauwelijks nog verschil tussen de binnen
ruimte en de buitenruimte te bestaan. Door de zwevende vloer lijkt het huis nog sterker in de 
ruimte op te lossen. Het terras is veellager, maar net boven het maaiveld, en 
zorgt v~~r een binding met de aarde. 

De verschillende niveaus worden door verbonden. De treden zijn met travertin be-
kleed, evenals het terras en de vloer van het huis. 

Opvattingen van Adolf Loos 

De architectuur van Adolf Loos was meer naar binnen gericht. Loos was van mening dat 
een gebouw aan de buitenkant er nietszeggend uit moest zien en dat rijkdom slechts aan de 
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binnenkant getoond mocht worden. De buitenkant is deel van de 
meer zijn dan een van de technische verworvenheden van het tijdperk. De 
binnenkant is het individuele daar speelt het leven zich at. De buitenmuren van het 
huis hebben zodoende twee een publieke en een Aan de toege-
voegde ornamenten zijn infantiel en indecent, daar zij iets willen zeggen, de stilte willen door-
breken zonder vorm van metropolitane beschaving. 

De binnenkant van het huis biedt bescherming, als een die intieme beschutting 
geeft aan de psyche van de bewoner. Hier heeft ieder individu het recht om zichzelf te zijn en 
ruimte te vinden voor persoonlijke "slechte smaak". 

Om deze redenen was Loos geen aanhanger van architectuur, zoals die van 
Mies. Zelfs toen in de 1920 de glas-architectuur bleven de huizen van Loos 
nog steeds massieve muren houden. Muren als schermen die het private en publieke domein 
scheidden. Het is niet ondenkbaar dat het het bekende ontwerp-principe van 
Loos, is van dit De van ruimtes met verschillende 
hoogtes, binnen starre omhullingen, lijkt meer te maken te hebben met het creeren van een 
empathie tussen en subject, tussen leefruimte en dan met enige economi-
sche indeling van de ruimte. Het plezier wat een ruimte is het uiteindelijke doel van het 
ontwerp. Loos was architectuur bedoeld om vorm te geven aan iemands 

De ruimte moet vriendelijk het huis moet leefbaar Zoals 
Loos het zelf schreef: 

stemmingen op bij de mens. Vandaar dat de architectuur de taak heert 
op te roepen. De woonkamer moet er uitzien, het huis gerief/ijk. Het 

moet op de heime/ijke ondeugd overkomen a/s een dreigend gebaar. Een nt:JrHH'j,Q_ 

bouw moet de indruk geven dat je geld veilig wordt bewaard door eerlijke mensen. 

De architect kan dat aileen bereiken als die a/s voorbeeld neemt die deze stem-
de mensen oproepen. 8ij de Chinezen is de rouwkleur wit, bij ons zwart Vandaar dat het 

voor onze architecten is met zwart iemand te stemmen. 

Als we in het bos een heuvel vinden van zes voet en drie voet breed, die met de 
is opgeworpen, dan worden we en iets in ons zegl: hier iemand 

ven. Oat is architectuur. 1 

Adolf Loos, 'Architektur', Der Sturm, 15 december 1910. 
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Loos refereerde in veel van zijn over architectuur aan de geschiedenis. 

Onze cultuur is gestoe/d op de onovenroffen van de klass/eke Oudheid. De manier 
waarop we denken en voelen hebben we overgenomen van de Romeinen. Van de Romeinen 
hebben we ook ons sociale en onze discipline. 

Het is geen toeval dat de Romeinen niet in staat waren een nieuwe zuilenorde of een nieuw or
nament uit fe vinden. Daarvoor waren ze al te ver ontwikkeld. Zij hebben dat al/es van de Grieken 
overgenomen en aan hun behoeften De Grieken waren individualisten. Elk 
bouwwerk moest zijn en zijn ornamentiek hebben. De Rome/nen echter dachten so-
c/aal. De Grieken waren nauwelijks in staat hun eigen steden te besturen, de Romeinen bestuur
den de wereld. De Grieken verspilden al hun vindingrlj'kheid aan de zuilenorde, de Romeinen be
steedden de hunne aan het grondplan. En wie de problemen van het grondplan kan Vf../,'V00C71 

denkt niet aan nieuwe profileringen. 

Sinds de mensheid de van de klass/eke oudheid aanvoelt, aile grote bouwmees-
ters verbonden door een gemeenschappelijke Ze denken: zoa/s ik bouw, zo zouden de 
oude Romeinen het ook gedaan hebben. We welen dat ze hebben. Tij'd, milieu, 
functie en klimaat halen een streep door deze rekening. 1 

Werkwijze van Adolf 

De op het en geduldig verwerken van 
een aantal typologische thema's en Het trapvormige gebouw met het 
monolitische kubusvormige blok, het typisch Weense cilindrische de kolom als 
element of als autonoom object, marmer als zonder ornament en de spiegel. Het 
laatste is misschien wei het meest intrigerende element. Ruimtes worden erdoor virtueel ver
menigvuldigd en er ontstaan nieuwe dimensies. 

Loos beschouwde de ontwikkeling van het Raumplan als belangrijkste aan de 
architectuur. Het Raumplan kan samengevat worden als het denken in de ruimte, het 

van ruimtes die op verschillende niveaus liggen en niet aan een doorlopende verdie-
hn,'ri,,'n zijn, het samenstellen van ruimtes die aan elkaar tot een har-

monisch ondeelbaar geheel en tot een economisch concept. De huizen die volgens 
dit concept ontworpen worden door een maximum aan driedimensionale 

Adolf Loos, 'Architektur', Der Sturm, 15 december 1910, 



Haus Muller. Eetkamer. 



compactheid en een concentratie in lengte, breedte en hoogte. Er is een verticale differentia-
tie met vier verschillende niveaus. Het en het niveau bevatten de secundaire 
functies, zoals garage, verwarming, wassen, strijken, enzovoort. De twee 
middelste niveaus bedoeld voor het wonen. De onderste daarvan bevat de woonkamers 
en de bovenste de slaapkamers, badkamers, kleedkamers en dergelijke. De woonkamers 
staan in directe met bulten, via de entree of een veranda. 

Loos was uiterst zorgvuldig bij het kiezen van materialen. Elk materiaal bezit een eigen for
mele taal die niet door een ander materiaal overgenomen kan worden. Geen materiaal kan de 
vormen aannemen die eigen aan een ander. Materiaal is het en vorm is het eind van 
een keten van Vorm wordt zodoende ondersteuning voor de wanden. 
Loos dacht primair aan het effect wat hij wilde bereiken. Vervolgens bedacht hij de ruimte 
waarmee hij de die hij op de toeschouwer wilde overbrengen, kon bereiken. Loos 
had het over toeschouwers omdat hij de architect zag als iemand die de heeft 
in het theater van het wonen. Een theater met emoties als vrees, spijt, van 
geborgenheid, vergeetachtigheid als in een Door een uitgebalanceerde toepassing van 
materialen, kunnen deze gevoelens op een toeschouwer overgebracht worden. De manier 
waarop een omgeving wordt waargenomen, opgevat en herinnerd is meer afhankelijk van de 
kwaliteiten van de materialen dan van de vorm van de ruimte. 

Het gebruik van marmer door Loos zou gezien kunnen worden als een tegen-
strijdigheid omdat bij oppervlakkige beschouwing het gebruik van het ornament weer leek te
rug te komen. Loos was immers gekant tegen het gebruik van ornamenten, maar welbe
schouwd kwam het gebruik van marmer voort uit een welbewuste keuze, met het doel een 
UO;JO'CIIU effect te Marmer werd als puur materiaal verwerkt, zander nog enig 
ornament toe te voegen. met het witte pleisterwerk van de rationalisten was het 
een duurder materiaal, maar Loos zag het toch als een economisch materiaal omdat geen or
namenten werden en vanwege de tussen de kwaliteit 
van het materiaal en het beoogde doel. 

Haus Mulier 

Als laatste bouwwerk van betekenis van gebouwd in 1930 in Praag, bevat het veel 
van de ideeen die Loos in de loop van leven had ontwikkeld. Van buiten is dit een wit ku-



Haus Muller. Woonkamer. 



busvormig huis, zoals die in die periode veel werden gebouwd. Van binnen wijkt het sterk af 
van de gebruikelijke indeling v~~r een eengezinshuis met de woonruimtes op de begane 
grond en slaapvertrekken op de eerste etage. Dit huis heeft een indeling met verrassend aan
eengeschakelde ruimtes van verschillende grootte en hoogte. Deze aaneenschakeling loopt 
van de begane grand tot op de eerste etage. Hierdoor zijn de begane grond en de eerste eta
ge niet van elkaar gescheiden, zoals bij een traditioneel eengezinshuis, maar wordt het hele 
huis een eenheid . Bij dit huis kom je binnen op de begane grond. Via een smalle garderabe en 
een trap kom je in een ongeveer vier meter hoge woonkamer. De woonkamer biedt zicht op 
de hoger gelegen eetkamer, die door een aantal kolommen optisch gescheiden is van de hall. 
Op het niveau van de eetkamer bevinden zich ook de keuken, de pantry en de waskeuken, 
die ook via een afzonderlijke trap te bereiken zijn . Bij bestudering van de plattegrond kun je je 
afvragen of je niet nodeloos vaak een trap van enkele of meerdere treden moet gebruiken, om 
van de ene in de andere ruimte te komen. De perspectivische effecten zijn echter zo sterk dat 
dit ongemak nauwelijks ervaren wordt. Door de ruimtewerking wordt het in elk geval gecom
penseerd. 

De complexe, geraffineerde indeling van de eerste verdieping is een Raumplan in optima 
forma. Ruimtes die aan elkaar gerelateerd zijn hebben direct visueel contact. Zo zijn in Haus 
Muller de bibliotheek en de leeskamer voor de dames gekoppeld en ook de woonkamer en 
de eetkamer. Het Raumplan speelt niet aileen met visueel contact, maar ook met hoogtever
schillen. Om van de leeskamer voor de dames naar de bibliotheek te gaan moet vier treden 
afgedaald worden . De leeskamer voor de dames zelf bevat weer een gedeelte om te schrij
ven, wat drie treden lager ligt dan het gedeelte voor conversatie. Oat laatste gedeelte is meer 
intiem en daarom lager. Een grate inwendige vensterapening biedt zicht op de woonkamer. 

De koppeling van de woonkamer aan de eetkamer wordt gerealiseerd met een met marmer 
beklede muur en kolommen, die de indruk van een monolitisch blok geven. De openingen 
bieden vanuit de woonkamer zicht op de eetkamer en op de trappen die de verschillende ni
veaus verbinden. Zo doende wordt het huis niet een verzameling van ruimtes, maar een een
heid, althans de ruimtes waar overdag geleefd wordt. Inwendig is er wei een scheiding tussen 
het leven overdag, op de eerste verdieping, en het leven's nachts, wat zich afspeelt op de 
tweede verdieping. Het dienstengedeelte bevindt zich, ook gescheiden, op de begane grond. 

De gevels vormen schermen die het openbare en het prive leven scheiden. Zo wordt de in
wendige eenheid versterkt. Opmerkelijk is het daklicht, waarmee de trappen die de verschil
lende niveaus verbinden en de ruimtes ernaast van daglicht worden voorzien. Een dergelijke 
oplossing leidt tot een beperkt zicht op de buitenwereld. 



Interieur van een Eskimo iglo in Alaska in 1916. 

Loos creeert een introverte architectuur. Contact met de buitenwereld wordt in feite afge
sneden. Het lijkt alsof de buitenwereld als bedreigend gezien wordt. Het is vergelijkbaar met 
een iglo, waarbij barre weersomstandigheden bepalend zijn voor de architectuur. De vergelij
king gaat nog verder. De iglo heeft een Raumplan, lOals in Haus MUlier. Via een smalle, ver
diepte ingang kom je in de hogere woonruimte. Ook daar zijn niveauverschillen, die samen-



Conclusie 

Hoe interessant het werk van Loos ook is, het is passe en behoort tot het domein van de 
geschiedenis van de bouwkunst. Het kan geen belangrijke rol meer spelen in een tijd waarin 
behoefte is aan flexibiliteit en openheid. Het Raumplan van Loos legt het wonen geheel vast, 
terwijl de vrije ruimte van Mies de mogelijkheid geeft van steeds weer wisselende indelingen. 
Zonder te verhuizen kun je anders gaan wonen door je huis anders in te delen, al of niet in 
overeenstemming met je levensfase. Dat is bij het Raumplan van Loos ondoenlijk. 

De openheid, het extraverte, bij de architectuur van Mies vergroot de ruimte waarin je leeft, 
omdat de buitenruimte er deel van wordt, waardoor je dee I van de buitenruimte wordt. Die 
buitenruimte omvat de natuur en de medemens. Wil de mensheid overleven, dan kun je je 
daar niet van afzonderen. Het idee dat mod erne telecommunicatiemiddelen het contact met 
de buitenwereld onderhouden is een fictie. Deze middelen stellen je in staat om een deel van 
de buitenwereld waar te nemen, maar niet aile zintuigen worden daarbij ingeschakeld. Je 
neemt niet deel aan het leven in de buitenwereld en blijft slechts een toeschouwer op afstand. 

Het gebruik van staal, glas en beton door Mies is nog steeds actueel. Zeker in gebieden op 
hogere geografische breedte, waar behoefte aan veellicht is, is het goed toepasbaar. Het is 
een naar buiten gerichte architectuur. Het contact met de buitenwereld wordt niet verbroken. 
Dergelijk materiaalgebruik ademt de geest van de tijd. Het toont de momentane stand van de 
techniek. Naast de door Mies gebruikte materialen zijn er tegenwoordig nog meer beschik
baar, zoals lichtmetaal en kunststof. Nieuwere verwerkingsmethoden scheppen ook nieuwe 
mogelijkheden voor meer conventionele materialen. 

Loos daarentegen verbergt de techniek. Kolommen die hij bekleedt met marmer geven een 
vals beeld. Je kunt begrip hebben voor zijn argument dat marmer duurzaam is en dat daar
mee een economische oplossing wordt bereikt, maar er is voldoende keus uit andere materia
len die economischer te verwerken zijn, maar Loos lijkt een voorkeur te hebben voor archa·(
sche materialen. 

Loos creeert een introverte architectuur. Contact met de buitenwereld wordt in feite afge
sneden. Het lijkt alsof de buitenwereld als bedreigend gezien wordt. Het is vergelijkbaar met 
een iglo, waarbij barre weersomstandigheden bepalend zijn voor de architectuur. De vergelij
king gaat nog verder. De iglo heeft een Raumplan, zoals in Haus Muller. Via een smalie, ver
diepte ingang kom je in de hogere woonruimte. Ook daar zijn niveauverschilien, die samen-



hangen met de functie. De binnenwand is bekleed met huiden, een materiaal wat ook door 
Loos wei eens toegepast is om gevoelens van geborgenheid op te roepen. Bij de iglo heeft 
het ook de praktische functie van isolatie. In feite is de architectuur van Loos archetypisch, al 
laat de uiterlijke vorm van zijn huizen een breuk zien met de traditionele architectuur van zijn 
tijd. 

De iglo is gebouwd naar de stand van de techniek bij de Eskimo's. Aan de buitenkant is 
dat zichtbaar, anders dan bij de gebouwen van Loos. In dit opzicht is de iglo meer in overeen
stemming met de standpunten van Mies. 

Architectuur is niet los te zien van techniek. De constructieve elementen van een gebouw 
kunnen niet ondergeschikt gemaakt worden aan de vorm. De vorm wordt immers mogelijk ge
maakt, maar ook beperkt door de toegepaste materialen. Architectuur moet daarom een syn
these bewerkstelligen tussen vorm en constructie. Het uitgangspunt bij een ontwerp moet 
niet aileen de vorm betreffen, nog aileen de constructie, maar een harmonisch samenhangend 
geheel van vorm en constructie. 
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com.pound I 
noun I'kam,pound I 
a thing that is composed of two or more separate elements; a mixture: the air 

smelled like a compound of diesel and gasoline fomes. 
• (also chemical compound) a substance formed from two or more 
elements chemically united in fixed proportions: a compound of hydrogen and 
oxygen. 
• a word made up of two or more existing words, such as steamship. 

adjective I'kam,pound; kam'pound; kdm'pound I [attrib.] 

made up or consisting of several parts or elements, in particular 
• (of a word) made up of two or more existing words or elements: a compound 
noun. 
• (of interest) payable on both capital and the accumulated interest: compound 
interest. Compare with SIMPLE . 

• Biology (esp. of a leaf, flower, or eye) consisting of two or more simple parts 
or individuals in combination. 

verb I kdm'pound; kam'pound; 'kam,Pound I [trans.] 

1 (often be compounded) make up (a composite whole); constitute: a dialect 
compounded of Spanish and Dutch. 
• mix or combine (ingredients or constituents) : yellow pastas compounded with 
lemon zest or sqffron. 
• calculate (interest) on previously accumulated interest: the yield at which the 
interest is compounded. 
• (of a sum of money invested) increase by compound interest: let your monf!Y 
compound Jor five years. 

2 make (something bad) worse; intensify the negative aspects of: 1 compounded 
the problem by trying to make wrong things right. 

3 Law forbear from prosecuting (a felony) in exchange for money or other 
consideration. 
• settle (a debt or other matter) in this way: he compounded the case with the 
defendant Jor a ca,h payment. 



Doelgroepen 

Omdat de woonomgeving verschilt van traditionele omgevingen bieden oevers en water-
vlakten een ideale om te ontwerpen voor andere dan de groepen 
die zich niet thuis voelen in woningen en woonomgevingen die afwijken van wat ze kennen en 
wat vertrouwd is. V~~r groepen derhalve, die het experiment niet schuwen. Een experiment 
mag niet statisch zijn. Het mag niet een vast leefpatroon voorschrijven. Een experiment moet 
juist de mogelijkheid bieden om leefpatronen te laten ontstaan. Er moet ruimte voor ge-
beurtenissen. 1 

Het lijkt paradoxaal, maar een traditioneel gezin met twee werkende ouders en een aantal 
kinderen is wei de Twee werkende ouders mag je tegenwoordig wei traditioneel 
nomen. Wat in zekere zin ook traditioneel is inwonende Of nu grootouders 
zich bezighouden met kleinkinderen of, indien nodig, verzorgd worden door kinderen doet er 
niet toe. Het besef dat "ophokken" in bejaardenhuizen of verzorgingstehuizen geen humane 
oplossing voor de woonbehoeften van ouderen is dringt steeds meer door. Niet iedereen wil 
kinderen bij de kinderopvang. Grootouders kunnen daar een rol in spelen, maar 
een "nanny" of een "au pair" wordt ook steeds 

behoefte aan privacy is altijd De woonruimte voor grootouders, nanny of 
au pair moet gescheiden zijn van de woonruimte van het gezin, maar tegelijkertijd op een of 
andere manier daar mee verbonden zijn. Contact moet mogelijk maar niet als een ver-
plichting ervaren worden. Het voordeel van de woonark is dat hij niet aileen redelijk af-

is van de woonruimte op de oever, maar ook dat hij is. Een nog 
sterkere afzondering is mogelijk door de woonark naar een andere ligplaats te door 
voor anker te gaan buiten de oever, of "de wijde wereld in te 

De behoefte aan afzondering bestaat niet aileen bij grootouders of nannies. zoals 
kunstenaars en kunnen de woonark gebruiken om zich te concentreren op 
hun creatieve arbeid. Eventueel kunnen ze elders gaan liggen om de eenzaamheid op te zoe
ken. 

Deze en eerdere overwegingen lelden tot een concept van een compound. De ark moet, 
zoals al eerder opgemerkt, een bovendek krijgen. Het huis op de oever moet een 

Zoals ik al had aangegeven in het hoofstuk 
zoals Bernard Tschumi het noemt. 

Irlln/Clrcm en Analyse": 
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Alternatieven voor de vorm 
van het achterschip. Het uit
gangspunt is een trap naar 
het bovendek, zoals bij Casa 
Malaparte. De vormen met 
twee trappen zijn niet functio
neel. De bovenste twee vor
men en de vorm op de twee
de rij rechts maken de entree 
minder goed herkenbaar. 



relatie met het water en met de ark hebben. 

Uitgaande van deze ideeen ben ik gaan schetsen en snijden. Vervolgens is met SketchUp 
de vorm onderzocht. Van de ark is het inwendige onderzocht met behulp van een CAD-pro
gramma, VectorWorks. 
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Atternatieven voor de vorm 
van het voorschip. Uiteindetijk 
is gekozen voor de vorm met 
de tuifet, die afgeteid is van 
Farnsworth House. De andere 
vormen zijn of te saai, of te in
gewikketd. De tuifet heeft 
praktische voordeten ten aan
zien van het weer. 



Vormstudie. 
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De gekozen vorm met 
verschillende platte
gronden. Links voor 
twee bewoners, rechts 
voor vier. 

De indeling is te zeer 
versnipperd. 
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Een indeling die veel minder 
versnipperd is. 
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Een vrijwel open indeling die 
echter geen rustplek heeft. 
Onder de trap naar het boven
dek is bergruimte en toegang 
tot het onderwaterschip, waar 
ruimte is voor installaties en 
berging. 
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Een vrijwel open indeling die 
weI een rustplek biedt. 



De woning op de oever heeft een boven het water uitkragend terras. Boven de grens land
water hangt de constructie aan een portaal. De indeling is conventioneel. 
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De indeling kan opener en flexibeler. Door 
de kern enigszins te draaien kunnen de 
schuifwanden korter blijven. 



• I 

Om de woonark en de 
woning op de oever te 
verenigen is de 
woonark toegankelijk 
via een hellende on
derdoorgang in de 
parterre van de wo
ning. Wanneer er wis
selende waterstanden 
optreden zou het plat
form een ponton moe
ten zijn en de helling 
zou scharnierend met 
de waterstand mee 
moeten bewegen. 



Toegang tot de onder
doorgang. 

"'lWoioo£1>4~1 Overzicht van de 

~:bI"" 
"compound". 
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Plattegrond niveau 2 



Aanpassingen 

De vorm van de ark is drastisch gewijzigd. De in de vorige versie aanwezige trap is een 
overtreffende trap geworden, een hyperbool. Door er treden in aan te brengen is het als ver
blijfsruimte te gebruiken. Het is vergelijkbaar met het NeMo-gebouw in het Oosterdok in Am
sterdam, van Renzo Piano, met dit verschil dat de ark drijft, terwijl NeMo een gezonken schip 
lijkt. 

Dit trapvormige terras is vanaf de verschillende woonlagen toegankelijk en krijgt daardoor 
een centrale rol in het geheel. Het aflopen naar het water bewerkstelligt een verbondenheid 
met het water. De drie volumina krijgen een eigen karakter: Een verbondenheid met de aarde, 
met de lucht en met het water. De materialisering zal daarop aangepast moeten worden. 

De toegang via het terras van de woning op de oever is niet meer over het aan weer en 
wind blootgestelde bovendek. Je komt tamelijk direct binnen. Het gevolg is dat er nu verschil
lende woonlagen zijn. De onder-
ste woonlaag is nu verdiept in het 
casco aangebracht. De ooghoog
te aldaar is dicht op, bijna in, het 
water, terwijl op de hogere woon
lagen een meer afstandelijke blik 
meer overzicht geeft en een zeke
re distantie mogelijk maakt. 

Onder de onderste woonlaag is 
ruimte voor machinerieen, water
tanks , atvalwatertanks, branstof 

HEMEL 

AAROE 
I WATER 

en accu's. In de voorpunt en de achterpunt eveneens. Daar is ook eventueel trim ballast aan 
te brengen. In de voorpunt, de punt aan de walkant (wat is voor of achter?), is ruimte voor het 
grondtakel. 



Plattegrond niveau 1 
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De koppeling 

De ark en het huis moe
ten een eenheid vormen, 
zonder echter hun eigen 
karakter te verliezen. Een 
huis is geen ark en een ark 
is geen huis. Toch moeten 
niet de ark en het huis als 
aparte objecten ervaren 
worden, wanneer de ark af
gemeerd is aan het huis. 
Wanneer de ark elders ligt 
moet niet de indruk ont
staan dat het huis is geam
puteerd. 

Morfologie 

Omdat het te ingewik
keld is, om niet te zeggen 
onmogelijk, de ark op de 
wal te koppelen aan het 
huis, zal het huis tot in het 
water moeten doorlopen. 
(1 ) 



Natuurlijk moet het huis 
toegankelijk zijn vanuit de 
ark. Een overdekte toegang 
biedt beschutting en zorgt 
ervoor dat de ark als het 
ware het huis binnenvaart. 
Weliswaar niet in zijn ge
heel , zoals ooit de galeien 
in overdekte arsenalen, 
maar een soort vereniging 
van de ark met het huis 
wordt er wei mee bereikt. 
(2) 

Zo'n toegang kan claus
trofobisch werken . Een en
kele zijwand geeft voldoen
de beschutting. Door de 
tweede zijwand open te 
maken ontstaat licht en 
zicht op de buitenwereld. 
(3) 

Door de opening in de 
buitenwand te vergroten 
wordt ook de wal toegan
kelijk gemaakt, voor zowel 
de ark als het huis. De an
dere wand blijft beschutting 
bieden. (4) 



De ark wordt op twee ni
veaus aan het huis gekop
peld. De koppeling op het 
niveau van het benedendek 
is al bereikt. Het bovendek 
is gekoppeld aan het terras 
op de verdieping van het 
huis. Door een buitentrap 
aan te brengen wordt het 
bovendek ook aan de aarde 
gekoppeld. (5) 

Maquettes 

® 

De koppeling is ook bestudeerd aan de hand van maquettes. De geschetste isometrien ge
ven slechts de koppeling . Duidelijk ook moet worden welk gevolg de koppel ing voor het ge
heel van de ark en het huis heeft. 



In deze maquettes is nog een extra koppeling tussen de wal en het water toegevoegd: Een 
botenhelling met steigers. Het ligt v~~r de hand dat het amfibisch won en ook het gebruik van 
boten v~~r recreatieve doelen omvat. Zelfs het gebruik van boten v~~r bijvoorbeeld woon
werkverkeer mag niet uitgesloten geacht worden. Een botenhelling vergemakkelijkt het onder
houd aan boten . 

Bovendien is een bijboot handig voor de verbinding met de wal wanneer de ark elders lig
plaats kiest. 

CAD 

Om een nog duidelijker indruk te krijgen van de koppeling en de samenhang van de ark en 
het huis is de vorm bestudeerd met VectorWorks. Wat in de maquettes nog niet zichtbaar 
was, namelijk de uitvoering van het schuine dak van de ark, is hier in beeld gebracht. Het dak 
is trapvormig , zoals bij het NEMO-gebouw. Het dak krijgt daardoor de functie van verkeers
ruimte en verblijfsruimte. 

Ook is onderzocht of huis en ark in serie gebouwd kunnen worden. 
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Inleiding 

De uitwendige vorm van de ark en het huis hebben nu gestalte gekregen, evenals het sa
mens pel. Met een kartonnen maquette is onderzocht of ook het inwendige logisch geordend 
is en hoe ramen en deuren geplaatst kunnen worden. Daarna zijn plattegranden en doorsne
den getekend. 

In de daarap volgende fase is de constructie onderzocht en is aandacht gegeven aan de 
gevolgen daarvan voor de architectuur. Door verschillende beelden te renderen zijn deze ge
volgen zichtbaar gemaakt. 

Maquette 

Op basis van de eerder gemaakte vormstudie, is een maquette van karton gemaakt. Zo is 
de relatie van de verschillende ruimtes onderzocht, evenals de ramen en de toetreding van 
daglicht. 

V~~r het huis op de oever is voor de verdieping een vliesgevel gekozen. Toetreding van 
licht kan geregeld worden door raamstoffering. Binnenin bevindt zich een gesloten ruimte 
voor badkamers en toilet. Langs de wanden ervan worden schuifwanden aangebracht om de 
he Ie ruimte kunnen onderverdelen. Deze wanden en de kern volgen een grid, dat is gericht 
volgens de diagonaal van de rechthoekige bovenverdieping. Om een enigszins regelmatige 
verdeling van de glasvlakken te krijgen is hieronder bestudeerd hoe dat grid het best gekozen 
kan worden en wat dat voor de afmetingen van de verdieping voor gevolgen heeft. 

Op de begane grond is voor meer gesloten wanden gekozen. Toetreding van daglicht is 
voornamelijk door puien van prafilit geregeld. De begane grond krijgt daarmee een meer ge
sloten karakter. 

De ark is op twee niveaus aan het huis gekoppeld. De koppeling op de verdieping is via 
een terras bereikbaar. Dit terras is bereikbaar van binnen uit en vanaf de begane grand, via 
een brede, monumentale trap. 
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Door de driehoekige vorm van de zijgevels van de ark is het aanbrengen van de ramen 
nogal problematisch. De ramen moeten bovendien enigszins "zeewaardig" lijken. Grote raa
mopeningen zijn te kwetsbaar en laten te veel door het water gereflecteerd licht door. Aan
vankelijk zijn er in de maquette ramen in groepen drie aangebracht. Na enig experimenteren 
bleek dat de onderlinge afstand van de ramen te groot was en zijn groepen van vier aange
bracht, met kleine tussenruimten. Bewust is niet gekozen om een raam met drie pendanten, 
omdat bij schepen dat niet voorkomt. Het zou te kwetsbaar zijn. 

Plattegronden en doorsneden 

In het huis is sprake van een begane grond en een verdieping, in traditionele zin. In de ark 
is een split-Ievel-indeling gebruikt. Dit hangt samen met de dakhelling. Aan stuurboord zijn 
doorgangen gemaakt naar het hellende bovendek van de ark en het achterdek. Vanuit de 
doorgangen zijn de ruimtes in de ark bereikbaar. Het hellende bovendek is trapvormig, zodat 
het goed beloopbaar is. Door de ruime aantrede is het goed mogelijk daar te vertoeven. Door 
de toegankelijkheid vanaf het terras van het huis is dit een ontmoetingsplaats voor de bewo
ners van het huis en van de ark. Dit geldt ook voor het terras van het huis. 

Gerenderde beelden 

In de beelden is geprobeerd zicht te bieden op de architectonische gevolgen . Met name de 
toepassing van stalen profielen accentueert de schijven van de verdiepingsvloer en het dak 
van het huis. Door de onderste schijf naar beneden te buigen wordt de verbondenheid met de 
aarde, via de buitentrap, versterkt. De schuine lijn in het stalen profiel van de trap keert terug 
in de ark, zodat een subtiele wederzijdse verwijzing ontstaat. 
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Doorsnede AA 

Doorsnede aa 



Het grid 

In het huis is de draagconstructie geordend volgens een grid. Hoewel het grid niet georien
teerd is naar de zijkanten van het huis, is het wei rechthoekig. Het is georienteerd op de dia
gonaal van de plattegrond van de verdieping. 

Overigens is, doordat de draagstructuur de richting van de "kern" op de verdieping voigt 
en deze niet van invloed is op de draagstructuur van het terras, de draagstructuur van het ter
ras wei gewoon evenwijdig aan de zijden. 
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Grid 1 

Een orthogonaal grid. De lange zijde in drie 
en de korte in twee stukken verdeeld. 

Grid 2 

Een orthogonaal grid. De lange zijde in zes 
en de korte in twee stukken verdeeld. 

Grid 3 

Een orthogonaal grid. De lange zijde in 2,5 
en de korte in 2,5 stukken verdeeld, door 
de "lange" Jiggers. 



Draagstructuur, geba
seerd op het derde al
ternatief voor het grid. 
In verdiepingsvloer en 
dak. 
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De draagstrue
tuur van het ter
ras voIgt we/ de 
zijkanten. 

Verbeterde 
draags true tuur. 
De vertiea/e af
draeht is hier be
ter gerege/d. Ko
/ommen en ligger 
vormen porta/en. 



Constructieve details vloer en dak. Door de flens bo
venaan van het I-profiel, aan de binnenkant, is het aan
brengen van de vloerelementen problematisch. Daarom 
is een U-profiel in combinatie met een hoekprofiel be
ter. 

Detail knooppunt ligger aan zijkant en diagonaallopen
de liggers. 
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Verbeterde details vloer en dak. Voor 
de vliesgevels is gekozen voor een 
systeem van Jansen-Vis. 
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Inwendige van de ver
dieping van het huis, 
met zicht op de ark. 

Inwendige van de be
gane grand van het 
huis, met zicht op de 
ark. 
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Inwendige van de ark. 
Gezicht naar voren op 
dek-1. 

Inwendige van de ark. 
Gezicht naar achter 
op dek +2. 



Inwendige van de ark. 
Gezicht naar achter 
op dek-1. 

Gezicht op de com
pound. 
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Hydrostatica 

Een schip moet drijven en daarom is het nodig enig idee van het gewicht te hebben. Dit zal 
gelijk moeten zijn aan de waterverplaatsing. Voor verschillende diepgangen zal het aandeel 
van het gewicht van het betonnen casco ook verschillen . V~~r deze verschillende diepgangen 
moet de waterverplaatsing berekend worden. Door het gewicht en de waterverplaatsing als 
functie van de diepgang te vergelijken kan de benodigde diepgang bepaald worden. Bij een 
diepgang van 2,30 m blijkt de waterverplaatsing voldoende te zijn. Er is nog enige reserve die 
gebruikt kan worden voor trimballast. 

Door het grote aandeel van het betonnen casco in het gewicht zal het gewichszwaartepunt 
laag liggen en zal er geen probleem zijn met de scheepsstabiliteit. 

Voortstuwing en besturing en nutsvoorzieningen 

V~~r een eventuele voortstuwingsinstallatie kan het best een diesel-elektrisch systeem ge
kozen worden, lOals dat wei in havensleepboten toegepast wordt. Dit maakt probleemloos 
manoeuvreren mogelijk en kan met een afstandsbediening gedaan worden. De generator kan 
ook voor stroom lOrgen wanneer de ark niet aan de wal ligt. Overigens zal ook walstroom 
voorhanden moeten zijn, evenals aansluitingen voor water en afvalwater. Onderin de ark, in de 
dubbele bodem, is ruimte voor tanks voor branstof, drinkwater en afvalwater. 

Een roer voor de besturing kan achterwege blijven wanneer voor de voortstuwer een 
Schottel-propeller gekozen wordt. Ook dat systeem wordt wei in havensleepboten toegepast 
en garandeert probleemloos manoeuvreren. 

Overige nautische voorzieningen 

Zaken als bolders, grondtakel en navigatieverlichting zullen aangebracht moeten worden, 
wanneer de ark een eigen voortstuwingsinstalltie krijgt. 



Su~ ace Area: 532, I 022295 sq m 
Volume: 37,3076550 cu m 

Cenle< 01 Mass -
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Schottel roer propellers. 
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Enkele bestaande drijven steden 

Inleiding 

De reeds bestaande drijvende woongemeenschappen zijn doorgaans niet ontstaan door 
een duidelijke planmatige aanpak. Uit de vaart genomen schepen verlieten hun ligplaats niet 
meer en kregen een woonfunctie. Veelal zochten de bewoners met hun schepen elkaar op om 
sociale of economische redenen. Zo ontstonden er gemeenschappen die zich bezig hielden 
met activiteiten als visserij of handel. Immers: Water was voorhanden als viswater en voor 
transport. 

In een later stadium werd zo'n drijvende woongemeenschap wei uitgebreid met drijvende, 
tot bewoning dienende, objecten die eerder niet als schip had den gediend en met bebouwing 
op de oevers. Op den duur leverde dat wrijving op met overheden omdat overheden nu een
maal het als hun rol zien om plannen te maken, te controleren en te hand haven. Pogingen 
om drijvende woongemeenschappen te verdrijven leidden nogal eens tot protestacties. Toch 
zal er altijd ruimte moeten zijn voor mensen die een enigszins anarchistische levenswijze na
streven. Beter is het daarom om te zorgen voor goede omstandigheden voor drijvende woon
gemeenschappen. 

Over de hele wereld zijn drijvende woongemeenschappen te vinden. Hieronder wordt een 
aantal kort besproken. 

Amsterdam 

In Amsterdam werden, door uit de vaart genomen binnenschepen voor woondoeleinden te 
gebruiken, de ligplaatsen voor die binnenschepen langzamerhand ligplaatsen voor woon
schepen. Later werden deze schepen nogal eens vervangen door woonarken. Van regelge
ving leek weinig sprake, eerder van gedogen. Zo lang een ligplaats niet werd verlaten, mocht 





hij gebruikt worden. De laatste tijd wil het gemeentebestuur het aantal ligplaatsen, vooral in 
de grachten, verminderen . Er is een scheiding tussen het waterwonen en het reguliere land
wonen. De laatste tijd komt er, zoals ook landelijk, meer belangsteliing voor watergericht wo
nen. Oat is in de nieuwe wijk IJburg in de plannen opgenomen. 

Er zijn drie waterbuurten gepland: Oost, West en Buiten. In de Waterbuurt Oost komen 110 
waterkavels voor drijvende woningen. De Waterbuurt West bestaat uit het Kadegebouw, drij
vende woningen en dijkwoningen. In het eerste kwartaal van 2007 is gestart met het Kadege
bouw aan de IJburglaan, een gebouw van bijna 200 meter lang en 5 bouwlagen hoog. Naast 
een ondergrondse parkeergarage bestaat het gebouw uit 13 bedrijfsruimten op de begane 
grond en 83 appartementen. Ook komen er 55 drijvende woningen . Langs de Haringbuisdijk 
komen 20 dijkwoningen. In de Waterbuurt Buiten komen varende woonschepen aan steigers 
te liggen. De steigers zijn openbaar toegankelijk. Aan het einde van de steigers, aan de kant 
van de IJburglaan, komt het drijvende kunstwerk de Floating Poetry Room te liggen. 

In de inleiding zijn sfeerbeelden van het waterwonen in Amsterdam te zien. 

Rotterdam 

Ook Rotterdam krijgt de komende jaren drijvende wijken. De bewoners zullen hun kinderen 
met de boot naar school brengen, recreeren en werken op het water en 'floating' restaurants 
bezoeken. Volgens het Projectbureau Stadshavens Rotterdam zien marktpartijen nu al kansen 
voor drijvende activiteiten en zal het niet lang duren voordat het eerste paviljoen in de water
bekkens drijft. Stadshavens ontwikkelt zich in hoog tempo tot een proeftuin voor drijvend 
bouwen. Verplaatsbaarheid is daarbij kenmerkend voor de flexibiliteit en dynamiek in het ge
bied. In het midden van de Rijnhaven zullen drijvende restaurants en andere openbare voor
zieningen komen. In de Merwehaven en de Maashaven moeten rond 2015 de eerste woon
werkcombinaties drijven. In de loop van de tijd zullen ook andere drijvende voorzieningen ver
schijnen, permanent of tijdelijk. Prive-vervoer over het water wordt de nieuwe trend. 

Deze wijken maken deel uit van de totale metamorfose van 1600 hectare stadshavens. Dit 
gebied komt beschikbaar doordat steeds meer bedrijven naar het westen, waaronder de 
Tweede Maasvlakte, verplaatst worden. 
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Sausalito 

In de baai van San Francisco ligt de bekende drijvende woongemeenschap "Sausalito 
Bay" . De naam Sausalito is afkomstig van de naam van de boerderij van een van de eerste 
blanke kolonisten in het gebied: De boerderij "Rancho del Sausalito" van William Richardson, 
een Engelse zeeman die zich daar in de eerste helft van de negentiende eeuw vestigde. 

AI meer dan 100 jaar liggen er "House Boats" in "Richardsons Bay". Aanvankelijk als bui
tenverblijf van welgestelde inwoners van San Francisco, maar toen de scheepswerf die in de 
Tweede Wereldoorlog de Liberty-schepen bouwde zijn werkzaamheden staakte, onstond er 
een aanzienlijke woongemeenschap. Een grote hoeveelheid overtollige drijvend materieel 
vormde de basis v~~r nieuwe bewoners in de jaren 1950, die werden gevolgd door de hippies 
in de jaren 1960. Toen begon ook een strijd met de plaatselijke autoriteiten over de veiligheid 
en de wettigheid van de woonboten. Uiteindelijk werden legale jachthavens ingericht en de 
woonbootbewoners werden deel van het establishment. 

Ook wonen er nog honderden mensen op zeil- en motorjachten elders in Richardson's Bay, 
veel in jachthavens langs de kust van Sausalito, anderen liggen voor anker in de baai. Het is 
wettelijk niet toegestaan om zander vergunning meer dan 72 uur per week te ankeren, maar in 
de praktijk wordt dit toch veel gedaan. De strijd met de autoriteiten blijft voortduren. De voor
gande bladzijden geven enkele foto-impressies. 

Zuid-Oost Azie 

In verschillende gebieden, vooral rivierdelta's, in Zuid-Oost Azie zijn bekende drijvende 
woongemeenschappen. Soms, zoals die in de Chao Phraya River in Bangkok midden tussen 
de moderne hoogbouw. Deze woongemeenschap lijkt meer en meer een toeristische attractie 
te worden, en zijn woonfunctie te verliezen. 

In Cambodja is onder meer de drijvende woongemeenschap Chong Khneas in het Tonie 
Sap meer, een deel van de Tonie Sap rivier, die uitmondt in de Mekong rivier. Hier lijkt, on
danks het toerisme, het leven nog traditioneel. Het meer voorziet in meer dan de helft van de 
visconsumptie in Cambodja, zodat het niet onwaarschijnlijk is dat dit nog lang standhoudt. 





De voorgande bladzijden geven enkele foto-impressies, zowel van de Chao Phraya River, 
als van Chong Khneas. 

Conclusie 

Drijvende woongemeenschappen zijn tot nu toe meestal niet planmatig ontstaan. De begin
fase komt soms voort uit een toevallige samenloop van omstandigheden, zoals het voorhan
den zijn van een geschikte oever en drijvend materieel. Soms ontstaat een drijvende woonge
meenschap door bepaalde gunstige economische factoren, zoals viswater. Overheden treden 
in latere fasen min of meer regulerend op. Soms beperkt zich dat tot pogingen om de woon
gemeenschappen te verplaatsen, waarbij niet altijd duidelijk was waarheen. Soms was het 
een vastleggen van de status quo in een bestemmingsplan. Oat laatste is wat thans aan de 
orde is bij de Harderhaven in de gemeente Zeewolde. In Nederland lijkt momenteel een keer
punt bereikt te zijn. Er is steeds meer aandacht voor drijvend en watergericht wonen, behalve 
de hier genoemde plannen in Amsterdam en Rotterdam is er onder meer nog het bekende 
plan "Blauwestad" . 

Harderhaven 

Ligging 

De Harderhaven ligt aan het Veluwemeer aan de oever van de polders Zuidelijk Flevoland 
en Oostelijk Flevoland. Het ligt Noordelijk van het op de oude oever gelegen Harderwijk en is 
daarmee verbonden door de Knardijk, de N302. De Knardijk scheidt het Veluwemeer en het 
Wolderwijd. De scheepvaart tussen de beide meren maakt gebruik van een aquaduct en een 
vaste brug. Deze infrastructurele werken vervangen de vroegere sluis met ophaalbrug. 
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Ten tijde van de drooglegging van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland is de Harderhaven begin 
jaren 50 ontstaan als werkhaven en opslagterrein v~~r materiaal voor dijkaanleg en polderin
richting. Hierdoor is Rijkswaterstaat nog altijd aanwezig met de betonningsdienst en opslag 
voor materiaal en materieel ten behoeve van calamiteiten . 

In de haven zijn jachtsteigers die voor een deel horen bij een tweetal jachtmakelaars, die 
gehuisvest zijn in bedrijfsgebouwen. Een aantal jachten is op de wal gestald en er worden on
derhoudswerkzaamheden en reparaties uitgevoerd. 

Een deel van de ligplaatsen is in gebruik bij de leden van een watersportvereniging. Opval
lend is dat deze vereniging ook een haventje bezit in Harderwijk. Doordat er visueel contact is 
met Harderwijk is kennelijk de binding daarmee sterker dan met Zeewolde, terwijl Harderha
ven tot de gemeente Zeewolde behoort. Het zicht op Zeewolde wordt weggenomen door de 
vaste brug in de N302. Ais overige watersportvoorziening is in de haven het Scoutcentrum 
Harderhaven van Scouting Nederland gevestigd. 

Naast de bedrijfsgebouwen van de jachtmakelaars is een hotel-restaurant aanwezig en 
kunnen jachten gehuurd worden. 

Er zijn acht woonhuizen in Harderhaven. Deze zijn in de jaren 50 gebouwd tijdens de inpol
dering en hebben als dienstwoning gefungeerd bij de thans opgeheven Hardersluis en het ge
maal Lovink. Het zijn dubbele en vrijstaande woningen met tuin en schuurtjes en staan in 
twee groepen van vier. In zekere zin zijn ze monumentaal: Het zijn de oudste huizen van de 
provincie Flevoland. Aan de landtong liggen negen woonschepen met schuurtjes op de wal 
en is een ligplaats voor een binnenvisser. 

In de Noordelijke hoek van de haven bevindt zich de sluis Lovink, die recreatievaart naar de 
Hoge Dwarsvaart in de polder. Het gemaal Lovink, wat onlangs op de lijst van jonge monu
menten is gezet, staat naast de sluis. Ten noordwesten van de Harderhaven, in de polder, is 
een bos, het Harderbos aangelegd. Naast dit bos is een golfterrein in aanleg. 

Ontsluiting 

Via het water wordt de Harderhaven ontsloten door het Veluwemeer. De doorgaande vaar-
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route loopt langs de haven en verbindt de randmeren. Kleinere recreatievaartuigen kunnen via 
de sluis Lovink naar de Hoge Dwarsvaart in de polder. 

Over land is de Harderhaven ontsloten door de N302, de Knardijk, die langs de Zuidwest
kant van de haven loopt en de N306, de Harderdijk, die langs de noordwestkant loopt. De 
toegang tot de Harderhaven bevindt zich bij de Harderdijk. Ais openbaar vervoer is een bus
verbinding voorhanden. 

Ontwerp 

Er is voldoende ruimte in Harderhaven om 20 compounds of meer onder te brengen. Oat 
kan aan beide zijden van de bestaande landtong. Door de orientatie zo te kiezen als bij het 
generieke ontwerp, dus met de lengterichting van de ark loodrecht op de oever, ontstaat een 
rechte lamellenstructuur. Nadelen daarvan zijn dat het zicht vanuit da arken beperkt is tot het 
zicht op de naastliggende arken en dat van een aantal arken het dakterras op het noordwes
ten georienteerd is. Het blijkt mogelijk te zijn om compounds samen te voegen tot een rijtje. 
Oat kan interessant zijn wanneer ruimtegebrek een rol speelt, maar de arken liggen dan zo 
dicht op elkaar dat het gevoel van vrijheid, wat bewoners van arken doorgaans wensen, sterk 
aangetast wordt. Een ander nadeel is dat de arken aan de zuidoost oever van de landtong 
hinder van golfslag kunnen ondervinden. 

Door de lamellenstructuur een zaagtandvorm te geven wordt het bezwaar van het beperkte 
uitzicht vanuit de arken opgeheven. Zoals uit de tweede foto blijkt is met het generieke ont
werp het probleem van de bezonning niet opgelost. Integendeel : Hoewel v~~r een aantal ar
ken het dakterras op het zuiden gericht is, is voor andere arken het dakterras op het noorden 
gericht. Dit is op te lossen door het generiek ontwerp te spiegelen. Daarmee wordt een groter 
aantal mogelijke ordeningen mogelijk. 

De derde foto toont verschillende mogelijkheden. De belangrijkste verandering is echter de 
extensie van de landtong. Er ontstaat nu een tweede havenkom, waarmee aile arken gevrij
waard zijn van hinderlijke golfslag. Wat betreft bezonning is dit nog niet de optimale oplos
sing. Er moet echter ook rekening gehouden worden met de manoeuvreerbaarheid. Oat ver
eist enige ru imte. Door nu de ark ten opzichte van het huis 90° te draaien worden er vier vari 
anten op het generieke ontwerp gegenereerd. Daarmee is de oplossing in de kaart verkregen. 



Harderhaven. Stedebouwkundig plan. 



Aile arken zijn nu zuidwest, zuid of zuidoost op de zon gericht. Aan de ene kant van de weg 
over de landtong liggen de arken langsscheeps van de oever. Daar is ook voldoende ruimte 
v~~r. In de nieuwe havenkom liggen ze merendeels schuin aan de oever. De bestaande land
tong heeft daardoor aan beide zijden een verschillende karakter. Oat veroorzaakt een aange
name spanning. Wanneer de ene zijde een spiegeling van de andere was,dan zou dat banaal 
overkomen. 

De renderingen laten dit zien. 

Harderhaven. 
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CONCLUSIE 



Sterke punten 

Uiteindelijk komt het ontwerp tegemoet aan de doelstelling: Een compound van een huis 
aan een oever en een woonark. Het is een logisch geheel en biedt ook mogelijkheden om je 
voldoende af te kunnen zonderen in een van de twee delen. Het ontwerp is flexibel in de zin 
dat de ark verplaatsbaar is, maar ook is de indeling van zowel het huis als de ark niet dwin
gend. Het is aan de bewoners om te bepalen hoe ze hun huis of ark gaan gebruiken. 

Zwakke punten 

De diepgang van de ark kan een beperking van het vaargebied opleveren. Door voor het 
casco staal te kiezen in plaats van beton is dit te verbeteren. Staal is echter duurder en vraagt 
meer onderhoud. Het levert meer akoestische problemen op in de ark, hoewel kabbelende 
golven wei hun charme hebben. 

Aigemeen 

Het is goed mogelijk om het waterwonen te reguleren . Het kan aansluiten bij het wonen op 
de wal. Daardoor kan het aantrekkelijker worden voor meer groepen dan thans het g'eval is. Er 
moet voor gewaakt worden dat de huidige praktijk, al of niet van een cosmetisch sausje voor
zien, voortgezet wordt, want juist de integratie met het wonen op de wal voorkomt onduidelij
ke situaties zoals we die veel tegenkomen. 
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