
20 | VLOT• VLOT• | 21

Sinds december 2013 ligt in een Amsterdamse gracht een 
nieuw woonschip. De vormen doen historisch aan, maar 
waarom is het zo laag? En waarom zit dat anker vastgelast?

‘De eigenaars woonden op een kleine luxe motor en wilden meer 

ruimte’, vertelt Bob Ronday, architect van casco en interieur. ‘Ze 

wilden geen ark - dat had ook niet gekund, want in de binnenstad 

mag je een schip alleen door een schip vervangen - maar varen 

hoefde ook niet. Een nieuw schip heeft qua woongenot en onder-

houd veel vóór op een gerenoveerd oud schip. Het leverde dit re-

sultaat op.’

Het woonschip is 25 bij 5 meter, precies de toegestane afmetingen 

voor nieuwbouw in de binnenstad. Met zijn achterroef en steile 

steven lijkt het op een luxe motor - een hele lage. ‘Het moest onder 

stenen bruggen door kunnen,’ vertelt Bob Ronday, ‘maar de be-

langrijkste reden voor een laag schip was dat de bewoners vanuit 
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In 2006 wonnen Bob Ronday en zijn toenmalige bedrijfspartner een prijs voor hun bijzondere ont-

werp van een drijvende woning: in plaats van een woning óp een betonnen bak, zetten ze een 

strakke villa ín een bak van 12 x 12 meter en hielden zo ruimte over voor een tuin en een zwembad. 

‘De woning is helaas nooit gebouwd. De hele waterwoonwijk strandde zelfs,’ vertelt Ronday, ‘maar 

sindsdien ben ik gefascineerd door waterwonen. Een aantal projecten is al gerealiseerd, maar er is 

zoveel meer mogelijk. Veel nieuwe ideeën blijven steken in oude regelgeving en angst voor het 

onbekende. En dat in Nederland, wereldwijd bekend om zijn water-

werken! We kunnen ons met waterwonen juist uitstekend profileren.’ 

Nu de crisis afneemt, ziet hij de belangstelling weer groeien. Dat komt 

goed uit, want diverse tot de verbeelding sprekende ontwerpen lig-

gen te popelen op de plank, zoals het drijvend restaurant met patio 

en verdiepte tuin, een amfibische wijk in de Baai van San Francisco, 

en een duurzame ark die zelf energie verzamelt en vergaat als er 

geen energie meer in wordt gestopt.
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In Te Water laten arkenbouwers, scheeps-

bouwers en architecten hun parade-

paardjes zien. Voor wie is de boot 

gebouwd? Wat is er uniek aan? En wat 

zijn de blikvangers? 

Te  waTer

1. Licht en water spelen de hoofdrol in 

keuken en woonkamer. De hoge stoelen, 

die de bewoners zelfs als ze zitten uitzicht 

op het water geven, zijn de enige meubel-

stukken die ze uit het oude schip meena-

men. Het eiken dressoirblad vormt een 

geheel met het rvs keukenblad. De lange 

‘beweging’ laat de ruimte nog groter lij-

ken. De kookpitten zitten in het aanrecht-

blad verwerkt; uit een klep in het dressoir 

komt met een druk op de knop een televi-

sie tevoorschijn.

2. De vide met trap naar het stuurhuis. 

Onder het stuurhuis is elke centimeter 

gebruikt voor bergruimte, een toilet en 

een bijkeuken. 

3. Het stuurhuis is ruim en biedt, met 

schrijfblad en kastjes, een praktische 

werkruimte. De schuifpui opent direct 

naar het terras op het achterdak.

4. Terras en stuurhuis samen roepen een 

verlangen op naar zwoele zomeravonden.

het ruim het water wilden zien. Voor mijzelf speelde ook mee dat 

de horizontale wereld van het water vraagt om een horizontaal 

ontwerp. Niet te veel de hoogte in dus.’

De relatie tussen binnen en buiten, altijd precair op een schip, is 

ingenieus aangepakt door het stuurhuis een schuifpui als achter-

wand te geven en een vloer die even hoog is als het achterdek. Het 

effect is een vanzelfsprekende verlenging van binnen- naar buiten-

ruimte.

Ronday ontwierp ook het complete interieur. De boeg herbergt de 

hoofdslaapkamer met badkamer, de roef achterin twee slaapkamers 

met een badkamer en suite. Woonkamer en keuken vormen een 

geheel - extra benadrukt door het keukenblad dat als vanzelfspre-

kend doorloopt in een dressoirblad. 

‘De ruimte onder het stuurhuis, waar normaal de motor zit, is 

maximaal benut met een bijkeuken, een toilet en hoge kasten. 

Grote daklichten en een vide tussen stuurhuis en ruim geven ver-

ticale zichtlijnen. De lichtinval en waterschittering in die grote, 

loft-achtige woonruimte, dat vind ik het mooiste van het project.’ 

De aankleding noemt hij warm modern. ‘Het rvs van keukenblad, 

trapleuningen en tafelframe heb ik gecombineerd met twee tinten 

eikenhout. Wanden en vloeren zijn met epoxy bewerkt, water-

dicht en duurzaam. Verder alle gemakken van een nieuwbouw-

huis: vloerverwarming, combiketel, custom-made keuken, 

mechanische ventilatie. Het is een moderne woning in het jasje 

van een historische scheepsvorm.’1
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