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5Voor u ligt het afstudeerverslag ‘Waterhotel Veere’ het resultaat van mijn afstudeerproject 

‘Away form Home’. Dit verslag is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de 

opleiding Architecture, Building and Planning aan de technische universiteit in Eindhoven 

(TU/e). In dit verslag ziet u het proces en stappen die doorlopen zijn die uiteindelijk leiden 

tot het hotelontwerp in het Veerse Meer.

Bij dezen wil ik graag de docenten: Jos Bosman, Martien Jansen en Ruurd Roorda 

bedanken voor hun hulp, advies en kritiek tijdens het proces. Ook wil ik Natasha, mijn 

Familie en vrienden bedanken voor hun steun en advies die me moreel geholpen hebben 

tijdens de afstudeerperiode. Tot slot wil ik de medestudenten van het afstudeeratelier 

bedanken, die er elke dag voor me waren om mee te sparren over mijn ontwerp en voor 

de nodige afleiding in de vorm van darten. 

Ik wens u veel leesplezier toe.

Mitchell Timmer

Eindhoven, 08-januari-2017

Voorwoord
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Abstract

The project: ‘Waterhotel Veere’ is designed by the idea of making the journey towards 

the hotel as important as the stay inside the hotel. The hotel is designed according to the 

following research question:

‘In what way can the design of a hotel complement on the guests experience by continuing 

the journey inside the hotel?’

The design of the hotel is made in order to improve the experience of the environment. The 

experience of the environment is created by making the experience of the journey towards 

the hotel and the experience of the environment inside of the hotel more important. By 

placing the hotel in the middle of the Veerse Meer, the experience will be more special 

due to the accessibility of the hotel. Guests can experience the beautiful scenery of 

the environment in the hotel. The route around and on top of the building amplifies the 

experience of the environment by creating a public roof that functions as a boulevard,  

the paths and, the piers that are directed towards the hotels harbor. The architecture of 

the hotel shows a self-containing and maritime atmosphere shaped as a ring that opens 

towards Veere. This ring creates a clear line on the outside. On the inside, the line is 

interrupted by the entrance towards the harbor and the hotel. The inner side of the ring 

has a more open character. 

Inside the ring the functions are layered. The design distinguishes three types of functions: 

public, private and supporting. Each type has a different type of façade that shows the 

type of function. Materialization and refinement are most important in designing the 

façades of the functions. Lightweight prefab wooden elements and a steel construction 

are creating an architectural image that join the prevailing culture of watersport on the 

Veerse Meer. These elements continue the experience of the environment in the design of 

the hotel.  
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Samenvatting

Het project: ‘Waterhotel Veere’ is ontworpen vanuit de gedachte dat de reis naar het 

hotel toe net zo belangrijk is als het verblijven. Het hotel is ontworpen met de volgende 

hoofdvraag: 

’Hoe kan het ontwerp van een hotel bijdragen aan de beleving van de gasten door de 

ervaring van de reis door te zetten in het hotel?’. 

Het hotel is ontworpen vanuit het ervaren van de omgeving. De ervaring van de omgeving 

wordt bereikt door zowel de ervaring van de reis naar het hotel toe, als de ervaring 

van de omgeving in het hotel zelf voorop te stellen. Door het hotel midden in het Veerse 

Meer te plaatsen, wordt de ervaring van de reis ernaartoe meer bijzonder door de 

bereikbaarheid. De omgeving zorgt voor een prachtig uitzicht voor de gasten van het 

hotel. De route op en rondom het gebouw versterkt deze ervaring door middel van een 

openbaar dak die fungeert als boulevard, de looppaden en door middel van steigers die 

gericht zijn op de haven van het hotel. De architectuur van het hotel straalt een autonome 

maritieme sfeer uit in de vorm van een ring die zich opent naar Veere. Deze ring vormt een 

duidelijke lijn aan de buitenzijde, die wordt onderbroken door een ingang naar het hotel 

en de haven. De binnenzijde heeft een opener karakter. 

In de ring bevindt zich een gelaagdheid van functies. Het ontwerp heeft drie te 

onderscheiden functietypes: publiek, privé en ondersteunend. Elk type heeft een eigen 

hierop aansluitende gevel. Bij de gevels zijn de materialisatie en verfijndheid van het 

gebouw vooropstaand. Door middel van lichtgewicht prefab houten elementen een 

stalen constructie ontstaat een architectonisch beeld die aansluit bij de heersende 

watersportcultuur op het Veerse Meer. Deze elementen zorgen er samen voor dat de 

ervaring van de omgeving wordt doorgezet in het hotelontwerp. 





Impressie Veere

Onderzoek
Waterhotel Veere
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Introductie

In dit afstudeerproject wordt een nieuw hotel ontwikkeld die de bezoeker een unieke 

ervaring van de omgeving aanbiedt. Het formaat van het hotel wordt bepaald aan de 

hand wat nodig is voor de watersporter waardoor de watersporter het gebouw zo goed 

mogelijk kan gebruiken en beleven. Daarnaast zijn de afmetingen gebaseerd aan de 

hand van het voorgaand onderzoek: Het Hotel. Waarin onderzoek gedaan wordt naar 

verschillende hotels van grote architecten met verschillende afmetingen en locaties.

De geanalyseerde hotels met als thema ontspanning en rust hadden vooral de 

hoofdfuncties spa of heling naast hotelkamers. Deze functies trekken veelal een breed 

publiek doordat de hotels verschillende arrangementen bieden welke een breed publiek 

aanspreekt. Deze hotels zijn over het algemeen in zichzelf gekeerd. Het ontstressen wordt 

voornamelijk in het hotel zelf gedaan.

Kijkend naar de geanalyseerde hotels en hotels die in het verleden zijn bezocht, komen 

een aantal fascinaties naar boven. 

Een van die fascinaties is het tot rust komen in een hotel. Een van de trends is het toenemen 

van stress in het dagelijks leven. Hotels spelen hierop in door het ontvluchten van het 

dagelijks leven aan te bieden. Door een andere omgeving komt de hotelgast uit de 

dagelijkse sleur, waardoor het gevoel van verplichtingen verdwijnt. Dit kan gecreëerd 

door een goede samenwerking tussen het hotel en de omgeving, waarin beide stress 

wegnemen bij de bezoeker. Het aanbieden van nevenactiviteiten zoals sport is hierin van 

belang bij het doorbreken van de sleur. 

Kijkend naar het aspect van rust in een hotel wordt er door de gast vaak op zoek 

gegaan naar een natuurlijke omgeving waar het gevoel van rust en kalmte in terug komt. 

Daarnaast is het hotel vaak  gelegen is in het eigen land, in dit geval Nederland. Het hotel 

kan de connectie aan gaan met de meest belangrijke aspecten van de omgeving. Het 

hotel mag hierin aanwezig zijn, maar de omgeving niet verstoren. Het doel is om de rust en 

schoonheid van de omgeving voor een breder publiek aantrekkelijk te maken en zo de rust 

op een nieuwe manier te kunnen ontdekken. 

Voor de verschillende ruimtes en functies van het hotel is zowel de beleving, maar ook 

de omgeving leidend. De uniekheid van elke functie en de mate waarin deze privé is 

zal leidend zijn voor het ontwerp en ligging in het gebouw. Met het idee dat de reis 

net zo belangrijk is als de bestemming. Het hotel wordt hierdoor een tussenstop en plek 

waarvandaan de omgeving wordt ontdekt. 
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Voorbereidend onderzoek

Het hotel heeft zich door de jaren heen ontwikkeld in een groot aantal verschillende types 

hotels. In het begin was het hotel een tijdelijk onderkomen voor de hotelgast, zoals de 

vroegere herbergen, tegenwoordig zijn er meerdere types waarbij een langer verblijf 

mogelijk is. Elk type heeft zijn eigen functies en een wisselend aanbod voor de hotelgast. 

Het ontwerp van het hotel hangt sterk af van de wensen en behoeftes van de gast in 

combinatie met de locatie van het hotel. Daarnaast moet het hotel de gast comfortabel 

onderbrengen. De architect zorgt voor een samenhang hiertussen, zodat het hotel de 

ervaring biedt die past bij de gast. 

Veel toeristen zijn tegenwoordig op zoek naar vakantiebestemmingen om de sleur 

van het dagelijks leven te doorbreken om zo de mogelijke stress te verminderen. In 

het vooronderzoek van M3 waren een aantal hoteltypes geanalyseerd die te maken 

hebben met deze onderwerpen. The New Monte Rosa hut, die gelegen is in het Zwitserse 

alpengebergte, is een voorbeeld van een hotel welke de sleur van het dagelijks leven 

doorbreekt. De berghut is met een wandeling van drie uur te bereiken waardoor deze op 

zichzelf staat in de omgeving. Door de afgezonderde ligging en de unieke natuur betreed 

je een andere wereld waarin de dagelijkse gang van zaken niet meer vanzelfsprekend 

is. Doordat de oude berghutten afgelegen zijn wordt deze niet vaak voorzien van warm 

water en elektriciteit. Door moderne technologie te integreren in het ontwerp en hiermee 

het ontwerp zelfvoorzienend te maken kan deze voldoen aan de basisbehoefte van de 

hedendaagse gast met water en elektriciteit. Hierdoor is een berghut voor een breder 

publiek toegankelijk en kan een deze de unieke omgeving aanschouwen en gebruiken. 
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Onderzoeksvraag, Methode & Doelstellingen

Vanuit mijn persoonlijke fascinatie is de volgende hoofdvraag opgesteld:

“Hoe kan het ontwerp van een hotel bijdragen aan de beleving van de gast door de 

ervaring van de reis door te zetten in het hotel?”

Door middel van de volgende deelvragen zal de hoofdvraag beantwoordt worden. De 

deelvragen zijn:

“Wat zijn de kwaliteiten van de omgeving?”

“Wat voor een soort toerisme trekt Veere en haar omgeving?”

“Welke uiterlijke verschijningsvorm is passend voor het waterhotel?”

“Hoe past het hotel in zijn omgeving?”

Om een antwoord te geven op de eerste deelvraag zal er eerst gekeken moeten worden 

welke kwaliteiten de omgeving kent door middel van locatiebezoek. Voor de tweede 

deelvraag zal naast locatieonderzoek een onderzoek worden gedaan naar het toerisme 

en kwaliteiten van Veere en omstreken. Een antwoord op de derde vraag zal ontstaan 

door middel van verschillende case studies en maquettestudies. Om de laatste deelvraag 

te kunnen beantwoorden zal een vormstudie met behulp van maquettes worden gedaan 

van het hotel in zijn omgeving. 

Door middel van deze studies en onderzoek komt het ontwerp van Waterhotel Veere tot 

stand.

Voor het te ontwerpen waterhotel is naast de kennis van de gast ook een uitgebreid 

locatieonderzoek belangrijk. De uiterlijke verschijningsvorm van het hotel hangt veel van 

een gebied af. Het hotel is onderdeel van de omgeving en vaak qua vormging in zijn 

context. 

Het hotel kent veel functies die afhankelijk zijn van het type en doelgroep. Tegenwoordig is 

een hotel niet meer een plaats voor overnachten alleen, maar het vertrekpunt waar vanuit 

een nieuwe omgeving wordt ontdekt. Elk gebied trekt andere gasten met zo hun eigen 

redenen waarom ze weg van thuis zijn. Het is in het begin stadium erg belangrijk om te 

weten wat voor soorten toerisme het gebied trekt. Dit kan tevens in het hotel zelf zijn die 

naast overnachtingen ook andere voorzieningen biedt wat toeristen aantrekt. Denk hierbij 

aan spa- of sporthotel waar de voorzieningen de redenen zijn waarom de toerist naar het 

hotel gaat. 
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[1] gebied beschermt stadsgezicht Veere

[3] Stadhuis Veere [4] Campveerse Toren

[2] Grote kerk Veere

Veere is ontstaan in de 13e eeuw als het 

dorp Kampvere wat later de stad Veere 

is geworden. In 1541 werd Veere de 

stapelplaats voor schotse wol waardoor 

deze tot grote bloei kwam. Schotse 

invloeden zijn vandaag de dag nog 

steeds te bezichtigen. Een aantal schotse 

huizen van rond 1600 is tegenwoordig 

nog te aanschouwen is aan de kaai. 

De huizen waren gebouwd in opdracht 

van schotse kooplieden. Het museum 

‘de schotse huizen’ is ondergebracht 

vanaf 1950 in deze huizen genaamd ‘het 

Lammeken’ en ‘de Struijs’ die afstammen 

van de schotse huizen van de kooplieden 

(“Veere; historische stad en voormalige 

zeehaven”, 2017). 

De stad Veere kent een aantal gebouwen 

die het aanzicht van Veere domineren 

De stad kent sinds 12 maart 1970 een 

beschermt stadsgezicht. Het gebied 

beslaat een gebied van 123.1 hectare. 

Het dat betrokken gebied is te zien in 

afbeelding 1

De meest kenmerkende gebouwen zijn 

vooral de Grote Kerk, dat afstamt van 

1348 (afbeelding 2), Het stadhuis van 

Veere (afbeelding 3) dat dateert uit 

de 16e eeuw en de Campveerse Toren 

(afbeelding 4) die vanaf het water 

zichtbaar is en diende als kustlicht en 

herberg voor de stad Veere.

Locatieonderzoek
Veere
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[5] Hystorische markt Veere [6] De Koe

[7] Museum Veere [8] Haringvreter

[9] Rondvaart Veerse Meer [10] Haven Veere

Hedendaags toerisme 

De stad is bereikbaar door middel van de 

auto, een busverbinding en met de boot. 

Met de auto kan in de hele stad gratis 

geparkeerd worden. Met de trein kan 

tot Middelburg worden gereisd, waarna 

kan worden overgestapt op de bus tussen 

Middelburg en Veere. Van reistijd station 

Middelburg tot bushalte de Kaai (Veere) 

duurt ongeveer 20 minuten. Verder kent 

Veere een tijdelijke aanlegplaats waar 

tegen een kleine vergoeding een boot 

kan worden aangemeerd. 

Veere heeft een groot aantal 

bezienswaardigheden door de 

kenmerkende en beschermde bebouwing, 

waar een groot gedeelte van het 

toerisme op afkomt. Behalve de grote 

kerk, het stadshuis en de Campveerse 

toren, kent Veere nog een aantal 

faciliteiten die gebruikt kunnen worden 

door het toerisme: een markt, diverse 

restaurants, een museum, de veerpond, 

het natuurgebied gelegen naast Veere 

genaamd Vest van Veere, de Koe, een 

bekende molen gelegen op het Vest 

van Veere en, een toer op het eiland 

Haringvreter. 
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Locatieonderzoek
Veerse Meer

Om een hotel op het water te bouwen 

is kennis over de omgeving belangrijk. 

Om een beter beeld te krijgen hoe het 

is om op het Veerse Meer te zijn, is er 

een locatiebezoek gedaan in combinatie 

met een fotostudie en een literatuur 

onderzoek. Het locatieonderzoek duurde 

twee dagen. Tijdens het onderzoek is 

geprobeerd om een beeld te krijgen 

van de kwaliteiten van de omgeving van 

Veere met betrekking tot de watersport. 

Door de watersport te beleven is 

een goed beeld gekregen van deze 

kwaliteiten. Bij deze ervaring is onder 

andere gekeken naar de ervaring 

van een zeilboot op het Veerse Meer, 

in combinatie met de voorzieningen 

die nodig zijn voor deze ervaring. Het 

onderzoek is uitgevoerd met behulp 

van een Polyvalk (afbeelding 21). In 

de omgeving is door middel van een 

fotostudie gekeken naar de kwaliteiten 

van de omgeving. Deze foto’s die 

gebruikt zijn voor deze studie zijn te zien 

in afbeelding 11, 12, 19, 20, 22 en 23. 

[11] Impressie Veere

[12] Impressie van natuurlijke aanlegplaats
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[13] Catamaran

[16] Zwemmen

[14] Zeilen

[15] Flyboarden

[18] Windsurfen[17] Waterskiën

Tijdens het zeilen wordt de omgeving 

goed waarneembaar. Het gebied heeft 

veel wind en heeft een open karakter 

heeft, waar veel watersportliefhebbers 

op afkomen. Ondanks het open karakter 

kent het water toch weinig golfslag door 

de vele bochten in het Veerse Meer. 

Verder kent het gebied veel kleine 

eilanden. Deze kleine eilanden zijn te 

bereiken met een boot en veel zeilers 

leggen hier tijdelijk aan. Verder kan 

het Veerse Meer ondanks haar open 

karakter opeens windstil zijn door de 

omliggende eilanden.  Aan de westzijde 

van het Veerse meer vindt de meeste 

activiteit plaats in de vorm van zeilen, 

windsurfen, waterskiën en zwemmen. 

Vanuit het oosten varen de meeste boten 

die richting Veere en omstreken gaan 

(“Veerse Meer - watersport”, 2017). 

Doordat er een aantal gebieden geen 

snelheidsbeperking hebben kent dit 

gebied veel activiteit van gemotoriseerde 

voertuigen. Zodoende wordt in het oosten 

meer met de motor gevaren en minder 

op de wind gezeild. 

De omgeving van het plot kent veel 

natuur. Een van deze natuurgebieden 

is de Vest van Veere (afbeelding 19). 

Verder is Veere een goed zichtbaar 

punt in de omgeving. Daarnaast kent 

het gebied de eilanden Schutteplaat en 

Mosselplaat (afbeelding 22). De eilanden 

zorgen voor beschutting van de wind en 

de stroming. Tussen de eilanden liggen 

veel boten voor anker die de eilanden 

gebruiken als natuurlijke aanlegplaats. 

Het plot heeft een vergezicht over 

het Veerse Meer en kijkt uit op de 

vaarroute richting Veere. Het minst 

kwalitatieve uitzicht in de omgeving is 

over de Schotsman (afbeelding 23). De 

Schotsman is een recreatiepark met veel 

vakantiehuizen en heeft hierdoor mindere 

kwaliteiten dan de overige omgeving van 

het plot. 
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Locatie onderzoek 

[19] Veere en natuur

[20] Havengevied Veere 

Verder is door middel van een 

literatuurstudie de natuurlijke invloed 

van het water op het hotel bekeken. 

Bij het Veerse Meer is tussen 1961 en 

1997 de verbinding met de Noordzee 

afgesloten. Hierdoor kent het gebied 

minimale getijding. In de winter wordt 

het water kunstmatig 20 centimeter 

hoger gehouden. Het hoger houden van 

het water is nodig voor het behoudt van 

de natuur. Verder heeft deze tijdelijke 

afsluiting er voor gezorgd dat het 

zoutgehalte van het water daalde. Door 

de daling van het zoutgehalte ontstonden 

veel problemen met algen. De vegetatie 

op de oevers werd aangetast en veel 

originele plantensoorten verdwenen. 

Doordat er vele plantensoorten 

verdwenen, wordt er tegenwoordig zout 

water toegelaten in het Veerse Meer. Het 

toelaten van het zoute water zorgt voor 

een minimale getijding van 12 milimeter 

in de zomer. (Rinus Antonisse, 2006)
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[22] Schutteplaat (links), Mosselplaat (rechts)[21] Polyvalk

[23] Schotsman
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Vormstudies

Om te onderzoeken welke 

verschijningsvorm passend is bij een 

waterhotel, is een vormstudie gedaan. 

De vormstudie is onderverdeeld in 3 

verschillende schalen. Het proces is 

weergegeven met als laatste afbeelding 

het resultaat van dit onderzoek. Om 

een gevoel te krijgen van de omgeving 

en de structuur is er begonnen met een 

maquette op schaal 1:10.000 voor de 

vorm en context. Tegelijkertijd is er door 

middel van een maquette op schaal  

1:2.000 gekeken hoe het programma 

te koppelen is aan de omgeving. De 

bekeken vormen vanuit het onderzoek 

met als schaal 1:10.000 zijn in afbeelding 

24 te zien. Het onderzoek met als schaal 

1:2.000 heeft een voor- en nadelen 

analyse die weergeeft per vorm wat 

de expressie van de vorm is en wat de 

voordelen en nadelen zijn per vorm. 

 

[24] Vormstudie 1:10000
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+ Haven los van functie
+ Oriëntatie niet optimaal voor neven-
functies
+ Ontstaan van een haven
+ Verbinding met vaste land

- Drie verschillende elementen
- Loskoppeling van de kamers 

+ Structuur
+ Verbinding tussen verschillende groepen
+ Bruikbare havenplaatsen
+ Duidelijke richting

- Onnatuurlijk
- Geen verbinding met de omgeving
- te Functioneel

[25] Vormstudie 1 1:2000

[27] Vormstudie 2 1:2000

[26] Vormstudie 1 1:2000

[28] Vormstudie 2 1:2000
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+ Haven los van functie
+ Oriëntatie niet optimaal voor neven-
functies
+ Ontstaan van een haven
+ Verbinding met vaste land

- Drie verschillende elementen
- Loskoppeling van de kamers 

+ Structuur
+ Verbinding tussen verschillende groepen
+ Bruikbare havenplaatsen
+ Duidelijke richting

- Onnatuurlijk
- Geen verbinding met de omgeving
- te Functioneel

[29] Vormstudie 3 1:2000

[31] Vormstudie 4 1:2000

[30] Vormstudie 3 1:2000

[32] Vormstudie 4 1:2000
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+ Ontstaan van een poort naar de ont-
moetingsplek 
+ Verbinding met beide eilanden
+ Oriëntatie van nevenfuncties beter

- Nog geen een geheel

+ Iets natuurlijker door verplaatsing zui-
delijke element iets meer overlapping en 
helpt met het maken van 1 geheel

- Oriëntatie niet optimaal geen mooi 
uitzicht voor alle belangrijke functies

[33] Vormstudie 5 1:2000

[35] Vormstudie 6 1:2000

[34] Vormstudie 5 1:2000

[36] Vormstudie 6 1:2000
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+ Meer verbinding met tussengebied

- Twee aparte clusters
- Geen goede haven

+ Oriëntatie goed van de functies
+ Ruim en overzichtelijk haven gebied
+ Goed geheel van hotelkamers
+ Een geheel

- Vraagt naar een centrale functie met 
verbinding (is er nu niet)
- Nevenfunctie mogen iets meer verspreid 
worden

[37] Vormstudie 7 1:2000

[39] Vormstudie 8 1:2000

[38] Vormstudie 7 1:2000

[40] Vormstudie 8 1:2000
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+ Gebeurt meer in de haven
+ Restaurant zichtlijn door opening (optie)
+ Oriëntatie Functies optimaal 

- Verbinding eiland(en) niet optimaal

+ Mooie centrale plek waar belangrijke 
functies kunnen zitten.
+ Haven is natuurlijk

- Hotelkamers op het noorden is niet het 
beste voor een einde van een route.

[41] Vormstudie 9 1:2000

[43] Vormstudie 10 1:2000

[42] Vormstudie 9 1:2000

[44] Vormstudie 10 1:2000
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+ Haven is gedefinieerd

- Duidelijk waar de haven is

+ Mooie centrale plek waar belangrijke 
functies kunnen zitten.

- Haven is onbepaald

[45] Vormstudie 11 1:2000

[47] Vormstudie 12 1:2000

[46] Vormstudie 11 1:2000

[48] Vormstudie 12 1:2000
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+ Duidelijke structuur door lagen te 
clusteren

+ Gelaagdheid
+ Één geheel doordat het een eenheid 
begint te worden 

[49] Vormstudie 13 1:2000

[51] Vormstudie 14 1:2000

[50] Vormstudie 13 1:2000

[52] Vormstudie 14 1:2000



30 Uit het onderzoek van de schaal 1:2.000 

kwam naar voren dat het gebouw een 

eenduidige vorm moet krijgen en niet 

opgesplitst dient te zijn in meerdere 

onderdelen.Daarbij zorgt directe 

koppeling met de naastgelegen eilanden 

er voor dat de connectie tussen de 

eilanden en het hotel minder wordt. Dit 

komt doordat het gebouw indien deze 

gekoppeld is aan een van de eilanden 

juist een toevoeging wordt in plaats van 

een samenwerking tussen het gebouw 

met de eilanden. 

Als vervolg op de maquette met schaal 

1: 2.000 is een maquette met schaal 

1:1.000 gemaakt. Bij de maquette 

op schaal 1:1.000 zijn studies gedaan 

naar een eenduidige vorm. In de 

afbeeldingen 53, 54, 55, 56, 57 en 58 

is de reeks studies een met eenduidige 

vorm te zien. De uiteindelijke vorm is 

te zien in de concluderende maquette 

van dit onderzoek (afbeelding 59) met 

als schaal 1:500. De vorm is naderhand 

verder ontworpen aan de hand van de 

programmatische opbouw van het hotel.

[53] Vormstudie 1 1:1000

[56] Vormstudie 4 1:1000

[54] Vormstudie 2 1:1000

[57] Vormstudie 5 1:1000

[55] Vormstudie 3 1:1000

[58] Vormstudie 6 1:1000
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[59] Vormstudie 1:500
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Casestudies

Kastrup Sea Bath | White Architects

Bouwjaar: 

2005

Locatie: 

Kastrup, Denenmarken

Het gebouw Kastrup Sea Bath is gelegen 

in Kastrup te Denemarken. Het gebouw 

heeft de functioneert als zwemeiland. 

Het plot van het ontworpen hotel zonder 

naaste context in het water biedt veel 

inspiratie voor de vormgeving van het 

realiseren waterhotel. Het gebouw 

heeft een connectie met het strand 

door middel van zijn pier. Het gebouw 

kenmerkt zich door de vormentaal. De 

ronde vorm van het gebouw bestaat uit 

verschillende lagen met elk zijn eigen 

hoogte. In de verschillende hoogtes 

bevindt zich een opening van het gebouw 

naar het vaste land. Het gebouw is 

omringd met een wand die bij de pier 

laag begint en geleidelijk aan hoger 

wordt. Naast valbeveiliging dient de 

wand als windscherm. Het windscherm is 

nodig omdat het gebouw geen naaste 

omgeving kent die de wind verminderd. 

De wand heeft kleine openingen die 

uitzicht bieden naar de zee. Het gebouw 

bestaat voornamelijk uit hout evenals de 

fundering. Om stroming te verminderen is 

een waterkering onder water geplaatst.  

[61] Entree gebouw

[60] Bovenaanzicht Kastrup Sea Bath
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[65] Vogelperspectief Kastrup Sea Bath

[62] Plattegrond

[63] Schema wind

[64] Doorsnede



34 Waterwoningen IJburg | Marlies Rohmer 

Architects & Urbanists

Bouwjaar: 

2011 

 

Locatie: 

Amsterdam, Nederland 

De architect beschrijft dit project als een 

hybride tussen een boot en een huis. De 

woningen drijven op een betonnen bak 

met een houten draagconstructie. De 

projecten zijn verdeeld met één woning 

op een bak en drie woningen op een bak. 

De woningen zijn gebouwd met prefab 

betonnen elementen die op een andere 

locatie zijn gebouwd en later als geheel 

naar het plot gevaren.  Het gebouw heeft 

een lichte uitstraling met veel glas en een 

witte kleur die een contrast aangaat met 

het water. Door dit contrast ontstaat een 

gebouw die duidelijk zichtbaar is in zijn 

omgeving. Naast glas krijgt het gebouw 

een structuur door de kunststof schroten 

bekleding. Aan het einde van elke straat 

is aanlegsteiger waar de boten van 

de bewoners geplaatst kunnen worden 

(“Waterwoningen IJburg”, 2016).

De waterwoningen IJburg stralen een 

maritieme sfeer uit die past bij de 

omgeving van het waterhotel. De zware 

onderkant met lichte constructie zorgt 

voor een contrast in het gebouw. Door 

het contrast in het kleurgebruik tussen de 

waterwoningen en de omgeving valt het 

gebouw op. 

. 

[67] Gebruik

[66] Uiterlijke verschijningsvorm
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[68] Vervoer gebouw

[70] Structuur kavel

[71] Ligging [72] Sfeerimpressie 

[69] Vervoer gebouw bij plot





Ontwerp
Waterhotel Veere

Impressie aankomst hotel
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Ontwerpuitgangspunten

Veere en haar omgeving kent veel verschillende soorten toerisme. De stad Veere kent 

vooral daggasten die genieten van de oude stad, de natuur en marktjes, waar gedurende 

het hele jaar mensen op afkomen. Het Veerse Meer is erg aantrekkelijk voor watersporters 

die gebruik maken van de omgeving. Het Veerse meer is erg aantrekkelijk voor zeilers, 

waterskiers, windsurfers, zwemmen en andere soorten van pleziervaart. Het hotel gaat 

inspelen op zowel de daggasten, als het watersporttoerisme. Hierdoor speelt het hotel 

in op een verblijf voor gasten van zowel een dag als voor gasten die langer verblijven. 

De daggasten kunnen het hotel bereiken door middel van een veerpond of een grote 

aanlegplaats voor boten waar ze kunnen aanmeren. Het hotel zorgt er voor dat de 

toeristen de omgeving optimaal kunnen ervaren. 

De maritieme sfeer van de omgeving komt terug in het ontwerp voor het waterhotel. Het 

hotel is geplaatst bij een natuurlijke aanlegplaats op het Veerse Meer. De twee eilanden 

gelegen naast het hotel vormen beschutting tegen de wind. Het hotel zal qua vormentaal 

hier ook op inspelen. Het hotel is een op zichzelf staand element in het water dat geen 

directe verbinding heeft met het vasteland. De omgeving is bepalend voor de ligging van 

de functies in het hotel. Het zicht en zonlicht zijn voornamelijk bepalend voor de locatie van 

de functies. 
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Programma van Eisen

Vanuit het locatieonderzoek en het onderzoek naar toerisme in de omgeving van Veere 

in combinatie met het voorbereidend onderzoek is een programma van eisen opgesteld. 

Daarbij is de combinatie gelegd tussen het programma en de ligging van de functies in 

het gebouw in verband met het uitzicht per functie en de lichttoetreding. 

- Het restaurant is gericht op het zuiden met uitzicht op Veere. Door de vele boten 

die aan komen varen ontstaat een prettig uitzicht. Het restaurant krijgt zowel een hoger  

als een lager deel waardoor de omgeving vanuit verschillende hoogtes kan worden 

aanschouwd.  

- De hotelkamers zijn onderverdeeld in uitzicht op de haven of zicht op Veere en de 

Vest van Veere. Dit zorgt voor twee verschillende typen kamers met elk een eigen uitzicht. 

- De bar en lobby krijgen een centrale plek in het gebouw. De bar zal voornamelijk 

in de avond worden gebruikt waardoor deze op het westen is gelegen. Door plaatsing op 

het westen kan de bezoeker genieten van de ondergaande zon. 

- De botenloods, winkel, sportzaal en zwembad zijn functies waar uitzicht of direct 

zonlicht nodig zijn. Het uitzicht is gericht op rustige plekken in de omgeving. 

- De uitkijktoren geeft de plek van de entree van de haven weer en zal naast de 

entree worden geplaatst. De toren biedt een overzicht van het gehele gebied en geeft de 

bezoeker een uniek beeld van de aantrekkelijke omgeving.

De hotel krijgt een lichte uitstraling door middel van materialen en kleurgebruik. Het 

gebouw opent zich naar de mooiste plekken van de omgeving en schermt zich af van het 

minder interessante uitzicht. Om het waterhotel voor zowel de het toerisme van Veere als 

de lokale watersporter bereikbaar te maken is er een veerpond tussen Veere en het hotel. 

Het hotel krijgt een aantal aanlegplaatsen die bedoeld zijn om tijdelijk aan te leggen 

zodat bezoekers voor één dag ook gebruik kunnen maken van het hotel.

Lobby       400m2  (5%)

 Entree 

 Receptie  

 Lounge  

 Bagageruimte     

Horeca faciliteiten     (11%)

 Restaurant     550 m2 

 Keuken      130 m2 

 Bar      180 m2



41Hotelkamer      (30%)

 Kamers Veere (30m2)    1350 m2 

 Kamers Haven (25m2)    1050 m2   

 

Sport       (5%) 

 Zwembad      270m2 

 Fitnessruimte     130m2  

Winkel       100m2 (1%)   

 

Ontsluitingsruimte     33%

 Ontsluiting   

 Ontsluiting personeel 

 Parkeervoorziening 

 Tijdelijke aanlegplaats boten  

 Buitenruimte

Back of the house      10%

 Kantoren  

 Kleedruimte personeel 

 Schoonmaakruimte  

 Logistieke ruimte  

 Installatieruimte  

 Opslag

Overige ruimtes       5%

 Aanlegplaats boten langverblijf   

 (40 aanlegplaatsen)  

 Steiger (30 aanlegplaatsen)  

 Terrasruimte  

 Uitkijktoren 

 Strand 

Totaal oppervlakte gebouw: 8000m2



42 Het Waterhotel Veere is gelegen in 

Nederland in de provincie Zeeland. 

Het Hotel ligt op het Veerse Meer ten 

noorden gelegen van de stad Veere. 

Veere is een kleine stad in de buurt van 

de provinciehoofdstad Middelburg. De 

stad is populair onder de toeristen door 

haar rijke geschiedenis en natuurlijke 

omgeving. 

Het waterhotel is gelegen op het einde 

van het Veerse meer tussen de eilanden 

Schutteplaat en Mosselplaat. Het hotel 

kent geen directe verbinding met het 

vaste land maar gaat wel een dialoog 

aan met zijn omgeving. De eilanden 

zorgen voor een natuurlijke beschutting. 

De natuurlijke beschutting in combinatie 

met ondiep water zorgt voor een 

natuurlijke plek waar boten voor anker 

gaan. Het gebied kent weinig bebouwing 

en heeft een open karakter dat veel 

watersporters trekt. Doordat het Veerse 

meer is afgesloten van de Noordzee kent 

het gebied weinig getijding. Door deze 

afsluiting is het Veerse meer alleen nog 

bereikbaar vanuit het oosten. Doordat 

het water voor Veere vlak bij de afsluiting 

ligt van het Veerse Meer, komen hier veel 

watersporters op af en kent het gebied 

veel levendigheid.

Situering

[73] Situatie 1:100000
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[74] Situatie 1:4000

Vest van Veere

Veere

Mosselplaat

Schotsman

Schutteplaat
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[75] Situatie1:2000
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Isometrie

[76] Isometrie



47



48

Plattegrond en programma

[77] Isometrie begane grond
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Legenda

Het waterhotel is opgebouwd uit één 

ring die overzicht en structuur geeft. De 

ring bestaat uit vier verschillende lagen, 

waarbij de eerste buitenste laag en het 

derde laag bestaan uit ondersteunende 

functies, de tweede laag bestaat uit de 

ontsluiting in de vorm van looppaden en 

de vierde binnenste ring bestaat uit de 

haven. De structuur van de ring wordt op 

twee plekken onderbroken ter plaatse 

van de lobby en de entree van de haven. 

De functies zijn geclusterd en vormen de 

lagen in het ontwerp. De functies zijn zo 

geplaatst zodat de gebruiker de functies 

optimaal ervaart. 
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[78] Begane grond

1

9 2

3

94

N
0 10m



50

11

17

5

16

17

6 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

entree

receptie

personeel

zwembad

bar

keuken

restaurant

sportzaal

winkel

botenloods

uitkijktoren

strand

expeditie

aanlegplaats tijdelijk

aanlegplaats hotelgast

hotelkamer Veere

hotelkamer haven

Legenda

[79] Isometrie eerste verdieping

Het restaurant en winkel zijn één cluster 

die gelegen is op het zuiden. Het 

restaurant heeft overdag veel zonlicht en 

is in het ontwerp de plek waar het meest 

gebeurd. Het restaurant heeft direct 

uitzicht op de stad Veere en is gelegen 

naast de entree van de haven waar men 

de boten van dichtbij kan bewonderen. 

Het restaurant biedt zo een unieke 

ervaring aan de daggasten en de gasten 

voor het hotel. 

De Hotelkamers zijn onder te verdelen 

in die 3 types: tweepersoons, 

tweepersoonskamers die te clusteren zijn 

tot vierpersoonskamers en kamers voor 

de werknemers. Elke kamer heeft een 

eigen keuken en balkon. De kamers zijn 

zo gelegen dat deze gericht zijn naar de 

haven van het hotel, of de stad Veere en 

het Vest van Veere.
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[80] Eerste verdieping
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Legenda

[81] Isometrie tweede verdieping

De lobby en de bar zijn gelegen op 

het westen en zijn daarmee de meest 

centrale functies van het hotel. De lobby 

en bar hebben uitzicht op de Vest van 

Veere. De bar is zo georiënteerd dat 

deze veel gebruikt kan worden in de 

avonduren, waarbij de gast kan genieten 

van de zonsondergang.

Het zwembad en de sportschool 

zijn gericht op zowel de natuurlijke 

aanlegplaats ten noorden van het 

gebouw met het eiland Schutteplaat 

als het uitzicht op de haven van het 

hotel. Het zwembad en de sportschool 

zijn functies die veel te maken hebben 

met een moment voor je jezelf nemen 

en je door middel van beweging jezelf 

terugtrekt en daarom zijn deze functies 

niet toegankelijk voor daggasten. Dit zijn 

de functies die meer op zichzelf zijn in het 

hotel. 
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[82] Tweede verdieping
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Legenda

[83] Isometrie dak tekening

Het strand ligt ten oosten van het hotel 

gericht naar mosselplaat. Het water is 

daar minder diep waardoor er geen 

boten zullen varen. Hierdoor ontstaat een 

rustige en veilige plek waar gezwommen 

kan worden en waar je nog steeds ver 

uitzicht hebt op het vaarwater ten zuiden.

De uitkijkpost is de functie die samen met 

het restaurant de ingang van de haven 

van het hotel afbakenen. De toren is het 

hoogste element in het gebouw en zorgt 

voor een herkenningspunt en uitkijkpost 

waar je in 360 graden overzicht hebt van 

de omgeving van het hotel. Daarnaast 

bevat het een licht dat in de avonduren 

en bij slecht weer de entree van de haven 

aangeeft.

 

De botenloods is gericht op het licht en 

heeft het minst mooie uitzicht van het 

hotel. Het bevat kleine ramen zodat 

de botenloods gebruikt kan worden 

als werkplaats. In de winter zal de 

botenloods  de boten die verhuurd 

worden bergen.



55

2

3

94

[84] Dak tekening 
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Doorsneden

[85] Doorsnede Kamers
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0 20m
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[86] Doorsnede lobby
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0 20m
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Gevels

[88] Zuidgevel

[87] Noordgevel
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0 10m
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[90] Westgevel

[89] Oostgevel
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[92] Binnengevel Noord

[91] Binnengevel zuid
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Morfologie

Het gebouw heeft de vorm van een ring 

die wordt onderbroken om de entree 

van de haven te definiëren. De opening 

is gericht naar de plek waar de meeste 

boten vandaan komen. Het gekozen plot 

kadert de natuurlijke rustplaats tussen 

de eilanden Schutteplaat en Mosselplaat 

af (afbeelding 93). Het gebouw is zo 

geplaatst dat het hoogste gedeelte 

gericht is op het zuidwesten. Dit is de 

voornaamste richting waar de wind 

vandaan komt in Nederland. Het eiland 

Mosselplaat zorgt voor een bescherming 

van de wind uit het oosten. 

De entree van het de haven is gericht op 

de windrichting die het minst voorkomt, 

wat voordeliger is bij aanmeren.

Het gebouw heeft een duidelijk ringvorm 

en kent verschillende clusters met elk hun 

eigen hoogte. De clusters zijn gemaakt 

met groepen van dezelfde soort functies 

en worden van elkaar gescheiden door 

een pad. De enige vorm die afwijkt, 

is de toren die een herkenningspunt 

vormt en een uitkijkpunt creëert voor het 

waterhotel. En daarbij ook een duidelijke 

entree vormt van de haven. 

 De materialen zijn afgeleid van de 

schepenhouw om zo een maritieme sfeer 

te krijgen van het hotel. Vroegere boten 

bestonden vooral uit hout en staal. Ook 

waterwerken, sluizen en steigers worden 

geassocieerd met deze materialen. Om 

met het gebouw ook die sfeer op te 

roepen is gekozen voor een combinatie 

van beide met een sfeer te krijgen dat 

past op in de omgeving en door het 

kleurgebruik zichtbaar is. 

[94] Vormconsept 

[93] Opening vorm
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N
[95] Wind belasting gevel
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gasten

[96] Toegankelijkheid

Renvooi

faciliterend

bezoekers

Het hotel is onderverdeeld in 

verschillende clusters van functies. De 

structuur van deze clusters is terug te zien 

in de toegankelijkheidstekeningen. Het 

gebouw is vrijwel volledig toegankelijk 

voor alle hotelgasten met uitzondering 

van de kamers en de personeelsruimtes 

die verspreid zijn door het gebouw. De 

sportschool en het zwembad zijn alleen 

toegankelijk voor de hotelgasten en niet 

voor bezoekers. Het dak van de tweede 

verdieping is openbaar en biedt uitzicht 

voor alle bezoekers van het hotel. De 

bar, het restaurant, de uitkijktoren en het 

strand zijn voor iedere bezoeker van het 

hotel te gebruiken. 

De hoofdentree van het hotel bevindt 

zich in het verlengde van een steiger en 

is verbonden met de lobby. De andere 

twee aanlegsteigers van het hotel zijn 

gelegen voor de neveningangen van het 

hotel. De neveningangen worden vaak 

gebruikt door de hotelgasten om het 

hotel te betreden. Dit is gedaan zodat de 

hotelgasten in de buurt van hun kamer 

aan kunnen leggen en hierna sneller bij 

de kamer zijn. De bezoekers delen een 

groot deel van de verkeersruimte met 

het personeel met uitzondering achter de 

balie van de lobby en de bar.

Toegankelijkheid en circulatie
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[97] Circulatie

Renvooi

ontsluiting gasten

ontsluiting personeel

hoofdingang

neveningang

Om de omgeving nog meer te ervaren 

is het grootste deel van de ontsluiting 

buiten en is deze niet overdekt. De 

route bovenop het gebouw kent geen 

overkapping en waardoor de bezoeker 

bloot zal staan aan de elementen.

De ontsluiting van het hotel bestaat 

uit drie hoofdtrappenhuizen en 

een architectonische route. De 

hoofdtrappenhuizen zijn bedoeld voor 

de hotelgasten om snel naar de begane 

grond te komen. Op de begane grond 

kunnen de hotelgasten gebruik te maken 

van de functies van het hotel of naar de 

boten te gaan. De architectonische route 

leidt vanuit de lobby met hellingbanen 

naar de boulevard op het dak. Het eind 

van de route heeft een tribune die leidt 

naar de eerste verdieping en dient tevens 

als buitenruimte voor de bar. Vanuit de 

bar is het mogelijk om weer naar de 

lobby te gaan. 
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Constructieve opzet

De constructieve opzet van het waterhotel 

is te verdelen in twee elementen. De 

hoofddraagconstructie die uitgevoerd 

wordt in staal en de secundaire 

constructie met een invulling van hout. De 

constructiemethode is licht van gewicht 

en geeft een maritieme sfeer aan het 

gebouw. De fundering bestaat uit stalen 

boorpalen die de basis vormen, waar 

de rest van de stalen constructie op 

wordt bevestigd. De ronde vorm van de 

boorpalen zorgt dat het water zonder 

veel weerstand kan blijven stromen. 

Verder hebben ronde kolommen als 

voordeel dat ze minder oppervlak 

hebben wat in contact komt met het zoute 

water van het Veerse Meer. Doordat 

ze minder oppervlak hebben wat in 

aanraking komt met het water, hoeven 

de kolommen minder beschermd te 

worden. De afwerking bestaat uit een 

zwarte beschermende coating waardoor 

het staal zo min mogelijk aangetast wordt 

door het zoute water van het Veerse 

Meer. De coating is een verf met één of 

twee componenten aluminium primer met 

een zwarte deklaag (ballumastic). (Groen 

& Kwiek, 2016).

Wanneer de fundering van het gebouw 

is geplaatst kan de rest van de stalen 

constructie worden geplaatst. De stalen 

hoofdconstructie heeft als voordeel 

dat deze snel te monteren is op de 

werkplaats waardoor er relatief snel 

een vaste werkvloer ontstaat op de 

bouwplaats. Dit heeft als bijkomend 

voordeel dat het gebied hiermee niet 

drooggelegd hoeft te worden wat veel 

tijd en werk kost. De constructie vindt 

grotendeels buiten het gebouw plaats 

met uitzondering van de liggers die door 

middel van een koudebrugonderbreking 

naar binnen gaan. De constructie is zo 

veel mogelijk in het zicht gelaten als 

Architectonisch element in het gebouw. 

De stalen kolommen en liggers van de 

boven constructie hebben een witte 

coating en hebben minder bescherming 

nodig dan het deel van de constructie 

dat in het water staat. De constructie van 

de balkons en looppaden worden in een 

latere fase aangebracht door middel van 

een boutverbinding.

[98] Bouwvolgorde 1 boorpalen [99] Bouwvolgorde 2 bovenconstructie

[101] Bouwvolgorde 4 afwerking[100] Bouwvolgorde 3 werkvloer



71

4.5 graden

6m
3m

3m
6m

[103] Constructief grit

[102] Afdracht constructie [104] Kolommen structuur
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Installatietechnische opzet

Het ventilatiesysteem van het waterhotel 

heeft een natuurlijke invoer van lucht en 

een mechanische afvoer. De lucht komt 

via rooster boven de kozijnen binnen 

en wordt uitgezogen ter plekke van de 

badkamers. In de badkamer en entree 

van de hotelkamer bevindt zich een 

verlaagd plafond waar de luchtkokers 

zich in bevinden. De leidingen van het 

water zitten onder de begane grond en 

worden via leidingschachten naar boven 

gebracht wordt in de kamer. Elke cluster 

heeft zijn eigen installatieruimte. 

De warmte in de kamers worden 

geregeld met vloerverwarming. De 

ruimtes worden individueel verwarmd met 

dit systeem. 

Het dak van het zwembad en de 

sportzaal hebben zonnepanelen om een 

deel van de energievraag op te vangen 

van het hotel. Hetzelfde dak vangt ook 

het regenwater op en wordt opgeslagen 

in tanks geplaatst in de installatieruimte 

onder het zwembad en sportschool. Dit 

water wordt gezuiverd en gebruikt om de 

toiletten mee door te spoelen. 

Het hotel is aangesloten op het 

elektriciteitsnet zodat de niet gebruikte 

energie van de zonnepanelen afgestaan 

kan worden. Het hotel wordt aangesloten 

op het waternet om zo drinkbaar water 

te krijgen.

[105] Installatie principe
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Materialisatie

De materialen van het waterhotel 

moeten zowel een maritieme uitstraling 

hebben als weerstand bieden tegen het 

zoute water waar het hotel in staat. De 

constructie is gemaakt van staal en is 

gecoat om deze te verduurzamen. De 

constructie die direct in aanraking komt 

met het zoute water en de afwerkplaten 

onder de vloeren van het gebouw zijn 

afgewerkt met een zwarte coating 

gebaseerd op aluminium zoals ook 

beschreven in het hoofdstuk constructieve 

opzet. De rest van de stalen constructie is 

afgewerkt met witte coating. 

Voor de steigers, gevelbekleding, louvres 

en vloerafwerkingen in de kamers is 

gekozen voor Basralocus. Basralocus is 

een Surinaamse hardhoutsoort die goed 

bestand is tegen het zoute water. Het 

hout wordt in Nederland veel gebruikt 

als hout voor waterbouw en steigers, 

remmingswerken en sluisdeuren. Door zijn 

uiterlijk wordt Basralocus ook als parket 

en gevelbetimmering voor binnen en 

buiten gebruikt.

De kozijnen zijn van aluminium en zijn 

bij de kamers gecombineerd met een 

louvresysteem. De entrees van het hotel 

zijn geaccentueerd met een canvas doek 

als overkapping. 

Glas
gevel

Staal: coating wit
Hoofdconstructie

Staal: coating doker 
grijs
Hoofdconstructie water

Hout: Basralocus
Afwerking buiten
Loufres
Steigers

Hout
constructie wanden

Zonnepanelen
gevel

Pleisterwerk
wandafwerking

Hout: grenen
vloerafwerking
wandafwerking binnen

Aluminium
kozijnen
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Detaillering

[106] Impressie geveldetail
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[107] Gevelfragment 1:50
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Detail A

Detail B

Detail C

[108] Overzicht details
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[109] Detail A 1:20

Legenda

1

2

3

4

5

6

Bitumen dakbedekking

dampremmend membraan

Drukvaste isolatie 150 mm

Dampopen membraan

Minerale wol  tussen vloerbalken 150mm

Afwerking plafond gipsplaten

Vloerafwerking Basralocus 20 mm

Vloerverwarmingssysteem 50 mm

Blikken profiel montage vloerverwarming

Minerale wol tussen vloerbalken 150mm

Afwerking plafond gipsplaten

HEA 240 witte coating

Vloerbalken 300x100

Louvre planken Basralocus 20 mm

Alumium profiel louvre

Samengesteld kozijn louvre systeem kozijn

UNP 300 witte coating

1

3

5

6

4

2
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[110] Detail B 1:20

Legenda

1

2

3

4

Balkonafwerking Basralocus 20 mm

Vloerbalken 150mm

Ingeklapt louve systeem

Verjongde HEA 300

UNP 300

Koudebrugonderbreking

Aftimmering 

Houten railing Basralocus

Stalen kabels

Glazen borstwering

1

4

2

3



79

[111] Detail C 1:20

Legenda

1

2

Stalen buispaal rond 300 afwerking zwarte 

coating

Vloerafwerking Basralocus 20 mm

Vloerverwarmingssysteem 50 mm

Blikken profiel montage vloerverwarming

Minerale wol tussen regelwerk150mm

HEA 150

Staalplaten afneembaar zwart caoting

1

2
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Impressies

[112] Impressie zuidgevel vanaf het Veere meer
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[113] Impressie westgevel vanaf het Veere meer
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[114] Impressie binnenkomst Waterhotel Veere
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[115] Impressie Kamers gericht op Veere
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[116] Impressie Kamers gericht op de haven
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[117] Impressie vanaf de uitkijktoren
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Conclusie

Het Waterhotel Veere is gelegen op het Veerse Meer ten noorden van de stad Veere. Het 

hotel is ontworpen om de beleving van de gast te versterken door de ervaring van de 

reis door te zetten in het hotel. Dit is behaald door het hotel bereikbaar te maken voor 

de twee groepen toerisme die gebruik maken van het gebied. De toeristen van Veere die 

daar een dag zijn om de omgeving te bekijken kunnen gebruik maken van de veerpond 

van Veere naar het Waterhotel. De andere groep zijn de watersporters die kunnen 

aanmeren bij het hotel. De reis naar het hotel toe op het water is een toegepast element 

om de ervaring van het hotel bij de hotelgast specialer te maken. Deze beleving zet zich 

door eenmaal in het hotel. De functies in het hotel zijn zo gelegen dat deze optimaal zijn 

geordend en zo het best passende uitzicht hebben bij deze functie. Hierdoor wordt elke 

gebruiksruimte in het hotel op een andere manier ervaren.

Om de beleving in het hotel door te voeren zijn de functies aan elkaar gekoppeld door 

middel van een doorlopende route. Bij deze route is het dak grotendeels toegankelijk 

gemaakt voor de bezoeker. Op het dak is een uniek beeld te uitzicht over de omgeving 

en de haven van het hotel. Het dak heeft een minimale invulling zodat de focus ligt op de 

omgeving van het hotel. Het dak in combinatie met de toren die een 360 graden overzicht 

verzorgt over het Veerse meer en zijn omgeving zorgen voor een volledige ervaring van de 

elementen van de omgeving.

De uiterlijke verschijningsvorm van het hotel is belangrijk voor zijn herkenbaarheid. Het 

gebouw heeft een ronde vorm die onderbroken wordt ter plaatse van de entree van de 

haven. Het gebouw is een zelfstandig element in de omgeving. De vorm reageert op de 

windrichtingen. Waar de wind voornamelijk vandaan komt is het gebouw het hoogst. De 

ronde vorm zorgt voor eenheid tussen de functies met als bijkomend voordeel dat elke 

ruimte die gemaakt is een eigen unieke oriëntatie heeft naar de omgeving. Dit zorgt er 

voor dat elke hotelkamer door het uitzicht zijn eigen karakter krijgt.

Om een maritieme sfeer te krijgen is gekozen voor een zichtbare constructie van staal als 

basis die zwaar aanvoelt met daarboven een lichte verschijning van glas en hout. Bij de 

afwerking en materialisatie is gekeken naar materialen die bestendig zijn tegen het zoute 

water. De coating op het staal om deze te beschermen tegen het zoute water heeft een 

lichte kleur zodat het staal er uitspringt in zijn omgeving.

Deze elementen zorgen er voor dat het waterhotel de hotelgast optimaal de omgeving 

laat beleven. Het waterhotel biedt samen met de omgeving een unieke ervaring van reis 

naar het hotel toe tot verblijf in het hotel. Het hotel biedt daardoor een uniek en prettig 

verblijf voor de hotelgast en bezoeker van het Waterhotel Veere.
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Reflectie

Het vooronderzoek ‘Hotel- Away from home’ heeft me een duidelijk beeld gegeven wat 

er bij het ontwerp en van een hotel komt kijken. De samenkomst van de verschillende 

openbare en privé ruimtes zorgen voor een complexe structuur in het hotel. Het 

vooronderzoek bracht hier meer overzicht in hoe deze samenkomst aangepakt kan 

worden. Daarbij hebben de variaties van de hoteltypes veel duidelijkheid gegeven over 

wat belangrijk is bij de beleving van de omgeving in het hotel. De opgave was om een 

locatie te vinden waarbij het hotel in kan spelen op de omgeving. 

De keuze voor de omgeving en inkadering van mijn plot ging vrij snel. De keuze was in 

de eerste weken gevallen op het Veerse meer waar een paar mogelijke locaties zijn 

onderzocht. Eenmaal een plot kon al vrij vroeg in het stadium begonnen worden met 

vormstudie van het gebouw in zijn natuurlijke omgeving. Deze studie koste een lange tijd. 

Na veel onderzoek kreeg het programma een betere inkadering en werd de vorm steeds 

meer eenduidig. Door het bezoeken van het Veerse meer kreeg ik een beter gevoel wat 

de kwaliteiten zijn van de omgeving en waar het zeilen nou echt om draait.

Doordat de ontwerpuitgangspunten van het gebruik van het dak anders werden en de 

entree van de haven een andere uitstraling kreeg, waren de laatste weken aan het project 

erg hectisch. Het project werd hectisch doordat er naast het uitwerken van het project nog 

onderdelen ontwerpen moest worden. 

Ik heb veel geleerd het afgelopen jaar door het afstudeerproject. Ik ben erg tevreden met 

de resultaten van het project. Wel had ik graag nog verder willen gaan met uit ontwerpen 

van kleine details in het gebouw om deze nog meer verfijndheid te geven. 
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