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De meest duurzame dr ijvende woonwijk van Europa l igt in Amsterdam.  
Manon van der Zwaal hoopt dat de pioniersmentali teit  van Schoonschip 

aanstekeli jk werk t .  Geïnteresseerd in zo’n ‘groene’ woonark? ‘Kopiëren mag!’
product ie  INSIDEHOMEPAGE fotograf ie LOUIS L EM A IR E styl ing  INGE VA N L IESHOU T tekst JACK MEIJERS
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Grote dromen beginnen vaak klein. Met het geloof  
in een andere aanpak door een handvol gemotiveerde  
idealisten. En met het doorzettingsvermogen van een groep 
sympathisanten die aanhaakt en de groene trein op stoom 
brengt. Het experimentele woonproject Schoonschip  
in Amsterdam-Noord is op die manier gestart. Op 30 
waterkavels maken 45 huishoudens en een collectieve 
multifunctionele ruimte (de centrale waterwoning) in 
een drijvende ecowijk hun duurzaamheidsambities waar. 
‘En die bewoners dragen echt geen geitenwollen sokken’, 
vertelt Manon van der Zwaal. Een van de initiatiefnemers 
van het project wekte jaren geleden haar interesse. Hij 
vertelde over de vergevorderde plannen om een inspiratie- 

wijk voor sociaal, duurzaam wonen in Amsterdam te  
realiseren. Het leek haar een project ‘waarvoor de animo 
zo groot was, dat de kans om geselecteerd te worden 
evenredig klein was’. Toch schreef ze zich in, zonder haar 
vriend in te lichten. ‘Ik was die inschrijving alweer bijna 

vergeten toen ik na een jaar of twee een mailtje kreeg  
met de vraag ik nog steeds geïnteresseerd was.’ 
Hier lag een kans om te bewijzen dat een drijvend dorp 
met energieneutrale woningen op het water geen lucht-
fietserij is. Net als alle andere kandidaten ondertekende 
Manon een manifest. Centraal staat ‘het streven naar  
bewustwording en positieve gedragsverandering ten  
aanzien van energiebronnen en grondstoffen’. De  
Marnixstraat en de vertrouwdheid van de Amsterdamse 
binnenstad ruilde ze in voor een avontuur in Amsterdam-
Noord. ‘Je hoeft geen milieufanatiekeling te zijn om het 
nut in te zien van zo’n toekomstgerichte kweekvijver  
voor nieuwe technieken en oplossingen. We willen een 
voorbeeld zijn en aantonen dat je niet hoeft in te leveren 
op comfort en woongenot.’

Haalbaarheid 
Schoonschip is een collectief project. Bestuur en initiatief-
nemers hebben veel tijd en energie gestoken in een  
raamwerk dat iedereen kan – en gedeeltelijk zelfs moet – 
overnemen. Aan de duurzaamheid van bouwmaterialen, 
de energieopwekking, het isolatieprogramma en de water-
afvoer worden harde eisen gesteld. Manon: ‘Tegelijkertijd 
hebben bijna alle bewoners wel een verhaal over concessies 
die ze moesten doen. Duurzaam heeft een prijs, het moet 
ook praktisch en haalbaar blijven. Alle woningen zijn 
energieneutraal, niet alle woningen zijn ‘nul op de meter’. 
De dubbele bakken hebben bijvoorbeeld onvoldoende 
dakruimte om met zonnepanelen in de energiebehoefte 
voor nul op de meter te voorzien.’

Bij de selectie van de ruim honderd bewoners is rekening 
gehouden met een gevarieerde leeftijdsopbouw en gezins-
samenstelling. Manon: ‘Er wonen hier wel veel mensen uit 
de kunstsector, met creatieve beroepen en uit de milieu-
beweging.’ De helft van de dertig waterkavels zijn twee-
onder-een-kapwoningen/twee-op-een-bak. Tijdens een 
speeddate bleek een instant klik tussen Manons gezin  
en het echtpaar Peer en Hanneke. Omdat ze de verant-
woordelijkheid delen voor de betonnen bak die hun  
kavel vormt, deelden ze ook een architect. De keuze viel 
op Angela Holterman en haar bureau Hollands Zicht.  
Angela’s eigen ark, die ze tien jaar eerder op IJburg  
realiseerde, was een van de inspiratiebeelden voor Brian  
en Manon en hun buren. Angela: ‘Installatietechnisch  
kan er inmiddels weer meer, maar de architectonische 
opzet is vergelijkbaar. Duurzaamheid begint bij een  

Achter de op maat gemaak te inbouwkast ( T immer-
werk p laats De V i j f  P r insen) ,  loopt een t rap naar de 
bovenverd iep ing . Het gr i js geschi lderde kast je is 
 v intage , kunst werk ‘Gui l t  is a hard word to heal ’  
door Emi l io K ru i thof,  kunst in rode l i j s t ‘Red Sea I I ’ 
door Mars i van den Heuvel ,  kaarsen Lex Pot t v ia 
Groen+A k ker,  de vaas was een cadeau. 

G
NIET ALLEEN WAS ‘DUURZAAM’ EEN AFWEGING, 

‘ONDERHOUDSVRIJ’ WAS DAT OOK 
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Woonkamer met schui fdeur en u i t z icht  
over het water op de begane grond . B ank 
Ikea , p la id Hay v ia Groen+A k ker,  gord i jnen  
Veneta , V i t ra kussen Her r ingbone v ia 
Groen+A k ker,  b i j ze t tafe l Hay, v loerk leed  
S issy Boy Home, poef Loods 5 , kussen op 
v loer H&M Home, de houten ‘hobbelmotor ’ 
was een cadeau, t rapje Ikea . 
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degelijke bouwkundige opzet, het casco is de basis met de 
langste levensduur.’

In balans 
De positie van de ramen vormde een van de uitgangspunten 
voor de tekening. Terugliggende puien met een overstek 
zorgen ervoor dat de warmte ’s zomers buiten blijft. In  
de winter staat de zon laag en valt hij wel naar binnen. 
Een andere architectonische uitdaging was om twee gelijk- 
waardige woningen op één bak te bouwen. ‘Ze moesten  
in balans zijn qua zon, uitzicht en buitenruimte. Een  
wokkelvormige draai zorgt ervoor dat ze daar allebei van 
profiteren.’ 
Het is puzzelen om dat op een bak van negen bij tien 
meter voor elkaar te krijgen. Onder het motto ‘Kavel 11 
gaat vanzelf ’, vlotte de samenwerking met de buren en de 
architect. Brian en Manon kozen woning 11B, met een 
woonruimte op de verdieping aan de westkant (avondzon) 
en een uitbouw als loungeplek in de vide, meer aan het 
water dan aan de steiger. Hanneke en Peer wilden graag 
11A, met royale woonlaag aan de zonzijde op de begane 
grond, vide naar het souterrain en uitzicht op het water 

vanuit de woonruimte op de verdieping. In Manons woning 
maakte de architect ook het ontwerp voor de binnenkant. 
Angela: ‘Het huis is flexibel en efficiënt ingericht, met 
weinig loze ‘verkeersruimte’. De vloeren en ruimtes tussen 
de woonlagen zijn zo open mogelijk gehouden voor een 
optimale ruimtelijke beleving.’ Vurenhouten schuifdeuren 
zorgen ervoor dat ruimtes die overdag met elkaar in  
verbinding staan ook dicht kunnen. Zo hebben de kinderen 
’s avonds toch een afgesloten slaapkamer. 
De drijvende woningen liggen bijna twee meter onder  
het waterpeil. Nautische berekeningen zorgen ervoor dat 
de betonbak en het uit houtskeletbouw met spuitkurk  
opgetrokken huis in balans blijven. Angela: ‘Het bouw-
proces van een woonark is nooit standaard. In dit geval 
zijn de huizen op de betonbak op het land opgebouwd. 
Daarna heeft een kraan ze kant-en-klaar het water in  
getakeld en zijn ze versleept.’  

Inspiratiewijk
Milieubewust bouwen is niet voor iedereen vanzelf-
sprekend. Dat bleek toen Manon de aannemer moest 
overtuigen dat ze geen piepschuim als isolatiemateriaal 

wilde. ‘Het is hennep-jute geworden. Stro is duurzamer, 
maar dan worden je muren weer zo dik dat het ten koste 
van je vloeroppervlak gaat.’
Er circuleerde een materiaalpaspoort: rood werd afgeraden, 
oranje werd toegestaan en groen werd geadviseerd. Manon: 
‘Soms waren concessies nodig. Aluminium stond op de rode 
lijst. Toch hebben veel bewoners aluminium kozijnen.  
Onderhoudsvrij materiaalgebruik is vaak ook een afweging.’ 
De gevel van het houten casco is afgewerkt met duurzaam, 
waterafstotend spuitkurk. 
Naast het manifest van de Stichting Schoonschip leidde een 
menukaart van de gemeente de bouw in banen: gasleidingen 
zijn taboe, zonnepanelen en een groen dak zijn verplicht. 
Manon: ‘Alle toiletten zijn aangesloten op een vacuüm-
systeem en spoelen door met één liter water in plaats van 
zeven. Op termijn zullen mineralen aan de urine onttrokken 
worden en tovert de bioraffinaderij ontlasting om in 
compost. Een aantal huishoudens heeft een voedselvermaler. 
Ook ons GFT wordt via een voedselvermaler afgevoerd.’
Duurzame collectieve projecten voorzien in een groeiende 
behoefte. Manon: ‘Er is een enorme wachtlijst met kandidaten 
die meteen willen instromen als hier een plekje vrij valt.  

En stilletjes hopen ze allemaal op een Schoonschip 2. Het 
zou mooi zijn als andere mensen de handen ineenslaan om 
onze opzet te kopiëren. Dit is een open source inspiratiewijk 
voor een nieuwe manier van leven. Het kan dus wél. Wat 
we hier met elkaar uitproberen, zal over vijfentwintig jaar 
de norm zijn.’ 

Meer weten?
Kijk op schoonschipamsterdam.org of stuur een e-mail naar 
rondleidingenschoonschip@gmail.com  
Over het huis van Brian en Manon: Architectenbureau 
Hollands Zicht, hollandszicht.nl 

“WE WILLEN EEN VOORBEELD ZIJN EN AANTONEN DAT JE NIET  
HOEFT IN TE LEVEREN OP COMFORT EN WOONGENOT”

Op de bovenste verd iep ing l iggen de Kv ik keuken en 
de eetkamer. Zwar te k raan Quooker,  hanglampen 
Lof tbar,  F ish&F ish karaf Serax , z war te theepot  
Bredemei jer,  theedoek B auhaus v ia Groen+A k ker. 
Hanglamp Kar wei boven eet tafe l van Jorg S te igerhout , 
s toe len Dy k meyer v ia Loods 5 , Tr ipp Trapp k inders toe l 
S tok ke , K ink vaas Muuto v ia Groen+A k ker. 
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De ouders laapkamer s taat v ia een schui fdeur in verb inding met de 
gang . Ook de k inderkamers hebben een schui fdeur naar de gang .

Het bord met Zuid-Af r ikaans opschr i f t  nam Br ian mee u i t z i jn  
geboor te land Zuid-Af r ika . V intage tafe l ,  s toe l Dy k meyer v ia Loods 5 . 

B adkamer met waterbesparende Upfa l l  douche in het souter ra in . 
Wastafe ls B Dutch , z war te k raan Meir,  tege ls V i l le roy & Boch . 

Bed en opbergruimte Ben Huygen. Hanglamp en beddengoed Kar wei , 
opbergmand Bulbby, kussen Hema (roze) en A A I (wi t) v ia Loods 5.

De e ikenhouten kast is op maat gemaak t  
door meubelmaker Chr is t ian Wol ter van  
De V i j f  P r insen . L inks van de kast is een  
t rap naar boven , de t rap rechts le id t naar  
de s laapkamers in het souter ra in .
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De woonark (to ta le woonopper v lak 100 m 2) 
bestaat u i t dr ie verd iep ingen . In het souter ra in 
bev inden z ich dr ie s laapkamers , de badkamer, 
een technische ru imte en washok . 

Op de begane grond is de ent ree met woonkamer, 
een werk ru imte en wc . 

De bovenste verd iep ing is gereser veerd voor de 
keuken en het dak ter ras . De lege ru imtes op de 
p lat tegrond z i jn de ru imte van de buren . 

Met een aanta l andere Schoonschippers dee l t 
Manons gez in een boot je .  Wonen aan het water 
creëer t een permanent vakant iegevoel .

DE BE WONERS
Wie Manon van der Zwaal (43, fotograaf) met 
vriend Brian (46, fotograaf), zoon Dylan (5) en 
dochter Bo (3)
Wat Waterwoning met drie woonlagen  
(woonoppervlak 100 m2) in het pioniersproject 
Schoonschip 
Waar Johan van Hasseltkanaal, Buiksloterham, 
Amsterdam-Noord 
Sinds 2019 
Woonsmaak Los en open-minded, met een  
voorkeur voor duurzaam en functioneel 
Bijzonder De bewoners delen hun drijvende kavel 
met de buren in een duurzame twee-onder-een-
kapwoning/twee-op-een-bak

“HET WAS EEN ARCHITECTONISCHE UITDAGING OM  
TWEE GELIJKWAARDIGE WONINGEN OP ÉÉN BAK TE BOUWEN.  

ZE MOESTEN IN BALANS ZIJN QUA ZON, UITZICHT EN  
BUITENRUIMTE. EEN WOKKELVORMIGE DRAAI ZORGT DAARVOOR”
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B e g a n e g r o n d E e r s t e  v e r d i e p i n g S o u t e r a i n
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De zonne-energie van Kavel 1 1 A en kave l 1 1B 
wordt omgezet en opges lagen in de technische 
ru imte in het souter ra in .

T I P S  &  T R I C K S

PR IJZEN EN NOMIN AT IES
De duurzaamste, drijvende woonwijk  
van Europa uit deze Binnenkijker, sleepte 
inmiddels al ettelijke prijzen, nominaties 
en blijken van waardering in de wacht. 
Schoonschip eindigde op de 45ste plaats 
in de Duurzame 100 van Trouw, won een 
European Solar Award, is genomineerd 
voor de Gouden Piramide 2020 (Rijksprijs 
voor inspirerend opdrachtgeverschap)  
én voor de Amsterdamse Architectuur 
Prijs 2020. Wordt vervolgd.

A A R DG A S TA B OE
Net als andere woningen in het project 
is de isolatie natuurlijk, in dit geval met 
hennep-jute. Gas is uit den boze, geen 
enkele woning is nog aangesloten op 
het aardgasnet. De vloerverwarming is 
aangesloten op een warmtepomp. Hij 
onttrekt warmte aan het kanaalwater, 
dat afkoelt tot minimaal een graad of 
vier. Hoe hoger de temperatuur van  
het water, hoe hoger het rendement  
van de pomp. 

OOK IN 010
Ook in de Rotterdamse Nassauhaven werden deze zomer de eerste drijvende woonhuizen te 
water gelaten. De duurzame loftwoningen werden vrijwel geheel gebouwd op de voormalige 
scheepswerf van Verolme in IJsselmonde. Gebouwd door het bedrijf BIK Bouw, naar een  
ontwerp van Public Domain Architecten en ontwikkeld door Team Havenloft. Van een leeg 
havenbekken verandert de Nassauhaven in een drijvende woonwijk met natuurvriendelijke 
oever. (havenloftnassauhaven.nl)

SM A RT GR ID
De drijvende huizen zijn zoveel mogelijk 
zelfvoorzienend en energieneutraal.  
In het streven naar hernieuwbare  
elektriciteit is een hoofdrol weggelegd 
voor 500 fotovoltaïsche zonnepanelen. 
Een accu in de woning slaat tijdelijke 
energieoverschotten op. De huizen zijn 
collectief aangesloten op een smart 
grid, dat gebruikers in staat stelt om  
de elektriciteit naar behoefte onderling 
uit te wisselen. Er is slechts één aan-
sluiting op het landelijke energienet. 

GR IJS WAT ER ,  
Z WA RT WAT ER
De afvoer van grijs water uit vaat-
wasser, douche en wasmachine en 
zwart water uit het toilet monden 
uit in het riool. Op termijn zal het 
zwarte water in samenwerking met 
Waternet via een vacuümriool apart 
worden afgevoerd naar een bio-
raffinaderij. Daar zal het vergisten 
en worden omgezet in energie. Het 
kraanwater wordt verwarmd door 
een zonneboiler en de warmtepomp. 
De douche is voorzien van wtw,  
een installatie om warmte terug te 
winnen. Een ideale douche is de  
recycle douche, de recirculatie  
uitvinding die douchewater continu 
zuivert. Daardoor kun je zonder 
schuldgevoel genieten van 20 tot 30 
liter water per minuut. Het verbruik 
blijft namelijk beperkt tot ongeveer 
anderhalve liter water per minuut. 

“WAT WE HIER 
UIT PROBEREN, 

ZAL OVER  
VIJFENTWINTIG JAAR 

DE NORM ZIJN” 

Op één betonbak s taan t wee woningen. 
De dr i j vende woning van Manon ( rechts) 
bestaat u i t dr ie woonlagen. Het houten 
casco is afgewerk t met duur zaam,  
wateraf s totend spui tkurk . 

S A MEN W ER K ING 
Opgestart vanuit een stichting  
is Schoonschip inmiddels een  
coöperatie. De aangesloten leden 
zijn verantwoordelijk voor ontwerp, 
ontwikkeling en onderhoud.  
Iedereen heeft een eigen voordeur,  
maar de ambitie om te delen is 
groot. Zo worden 5 VW e-Golfjes,  
4 bakfietsen en 3 elektrische  
fietsen gedeeld via methuub.nl. 
Deelmo biliteit combineert gemak 
en duurzaamheid.
De bewoners van Schoonschip 
wisselen hun ervaringen en 
 expertise uit met geïnteresseerden. 
De inkomsten van rond leidingen, 
lezingen en boekingen van het  
Inspiratiehuis worden  gebruikt om 
nieuwe projecten te financieren, 
het onderhoud van steigers en de 
aanleg van groenvoorzieningen.

GROEN DA K
Een van de gemeentelijke voorwaarden 
was dat minstens een derde van het  
dakoppervlak groen moet zijn. In de 
meeste gevallen is voor sedum (vet-
planten) gekozen. 
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