
De oude woonark Humpy Dumpy op de Knollendammervaart 

in de Zaanstreek was gammel en versleten. De eigenaren, die 

het onderkomen vooral als toeristenverblijf verhuren, beslo-

ten een nieuwe te laten bouwen. Het resultaat is de Zwarte 

Zwaan, voornamelijk van douglas.

Z WA RT E  Z WA A N 
VA N  D O U G L A S
WO O N A R K  O P  D E  K N O L L EN DA MM ERVA A RT

Woonark de Zwarte Zwaan ligt in de 

Knollendammervaart in de Zaanstreek.
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Na binnenkomst geeft Erwin Royen eerst een rondleiding 

door de nieuwe woonark. Deze ligt op een vaste locatie 

aan twee dukdalven afgemeerd aan de rand van het 

plaatsje Oostknollendam, zo’n dertig kilometer ten noor-

den van Amsterdam. Het drijvende gebouw telt twee ver-

diepingen. Van de onderste laag komen de kozijnen net 

boven de waterspiegel uit. De ruime huiskamer die zich 

hier bevindt, is als loungeruimte ingericht. Onderuitge-

zakt op de banken ontstaat hetzelfde perspectief als dat 

van de eendjes die rondzwemmen in het omringende wa-

ter van de Knollendammervaart. Vol enthousiasme vertelt 

Royen dat er kort na de oplevering drie dagen een zwarte 

zwaan ronddobberde. ‘Mijn vrouw Eleonora had deze 

woonark al eerder de naam Zwarte Zwaan meegegeven 

vanwege het zwarte uiterlijk. Zo bijzonder dat er hier 

daadwerkelijk ook een in levenden lijve even poolshoogte 

kwam nemen. Daarna hebben we hem of haar nooit meer 

gezien.’

Emotionele waarde Op dezelfde plek waar nu de 

Zwarte Zwaan ligt, lag voorheen de Humpy Dumpy. Dit 

was eveneens een woonark maar door de tand des tijds 

aardig vervallen. Eleonora Nieuwenhuizen, geboren en 

getogen in Oostknollendam, kwam daar vroeger al als 

klein kind omdat haar ouders bevriend waren met de be-

woners van deze boot. Toen zo’n tien jaar geleden Hum-

py Dumpy in de verkoop kwam, besloten Nieuwenhuizen 

en haar man de boot te kopen. Royen: ‘We hadden net 

daarvoor een huis gekocht in het Noord-Hollandse Ber-

gen. Maar de woonboot had zoveel emotionele waarde 

voor Eleonora, dat we die toch ook hebben gekocht. Er 

was veel achterstallig onderhoud. We moesten dus een 

hoop opknappen. De laatste jaren werd de woonark 

steeds slechter en hebben we besloten een geheel nieuwe 

te laten bouwen. We verhuren hem immers regelmatig 

aan toeristen.’

Hollands Zicht Royen en Nieuwenhuizen hadden wel 

ideeën voor de nieuwe boot maar wilden daar graag pro-

fessionele ondersteuning bij hebben. Via Pinterest kwa-

men ze woonboten tegen van Angela Holterman, archi-

tect en eigenaar van bureau Hollands Zicht in Amsterdam. 

Holterman woont zelf nu ruim tien jaar in een blauwe, 

houten, drie etages hoge woonark in IJburg. Die heeft ze 

samen met haar man, eveneens architect, ontworpen. 

Ook voor particuliere opdrachtgevers heeft ze woonbo-

ten ontworpen, onder andere voor het project Schoon 

Schip in Amsterdam-Noord, de meest duurzame drijven-

de wijk van Europa. 

Vanwege haar deskundigheid en ontwerpstijl koos het 

echtpaar Holterman als architect voor de nieuwe woonark 

in Oostknollendam.

Boven: In de polderrijke omgeving staan veel zwart gebeitste gepotdekselde boerenschuren. Daarom viel de keuze op hout dat aan de gevelzijde is afgewerkt met 

zwarte beits.  

De buitenzijde is geheel afgewerkt met verticale douglas planken in verschillende breedtes. Onder: In lijn met de latten op de buitengevels zitten op sommige plekken 

voor de etagehoge ramen zwart gebeitste douglas lamellen, voor de privacy.
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Zwarte boerenschuren De architect kreeg een wen-

senlijst en schetsen van de plattegrond voorgelegd. Een 

van de voorwaarden was dat de woonark van 6 x 20 meter 

moest passen in de polderrijke omgeving. Omdat daar 

veel zwart gebeitste gepotdekselde boerenschuren staan, 

viel de keuze op hout dat aan de gevelzijde is afgewerkt 

met zwarte beits. Holterman: ‘Op de oude boot, de Hum-

py Dumpy, hebben we samen het programma van wensen 

besproken. Met die gegevens ben ik blanco van start ge-

gaan. Ik ga niet vanuit schetsen aan de slag om die te ver-

beteren. Het is een traject waarin je van een heel grove 

opzet naar steeds meer detail werkt. Vervolgens heb ik 

gekeken naar de locatie, de oriëntatie en het uitzicht. De 

zuidkant is fijn om buiten te zijn maar daar begint meteen 

het dorp. Daarom hebben we er samen voor gekozen dat 

aan de zuidwestkant op de onderste bouwlaag de master-

bedroom met loggia moest komen, de badkamer in het 

midden en aan de noordkant de woonkamer. Vanuit die 

woonkamer kun je dan heerlijk relaxen met het zicht op 

waterniveau. Uit ervaring met mijn eigen woonboot weet 

ik hoe heerlijk dat is. Op de bovenste etage bevinden zich 

de grote woonkeuken, een slaapkamer, het toilet, een pa-

tio en twee eenpersoons bedstedes.’

Niets waterpas Na nautische berekeningen over diep-

gang en balans kon bij het bedrijf Benecke in Zaandam, 

dat plekken aan de kade verhuurt om woonboten te bou-
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wen, het ontwerp van Holterman worden gerealiseerd. 

Volgens het concept van geparticipeerde aanbesteding 

schakelde Royen, die voorheen projectmanager was bij 

IBM, lokale onderaannemers in. Zelf nam hij de leiding 

over het bouwproject. Dat kon van start gaan nadat het op 

maat gemaakte drijvende betonnen casco van het bedrijf 

Hercules uit Hardenberg was gearriveerd. Lachend vertelt 

Royen dat de verschillende ambachtslieden, die geen er-

varing hadden met de bouw van woonboten, direct met 

de waterpas aan de slag gingen. Hij pakt er een uit de kast 

en legt die op tafel in de woonkeuken. ‘Kijk zelf maar. Op 

een woonboot is niets waterpas. Daarom moet je tijdens 

de bouw alles haaks maken.’ In de betonnen bak werden 

eerst de metalen spanten gemonteerd en vervolgens daar-

omheen de prefab houtskeletbouw elementen van Hout-

bouw ’t Zand. Holterman legt uit dat voor ranke metalen 

portalen is gekozen om hoogte te winnen aangezien de 

boot niet hoger dan 5,3 meter boven de waterlijn mocht 

worden.

Lamellen voor privacy De buitenzijde van de woon-

boot is geheel afgewerkt met verticale planken in drie 

breedtes. Op de naden daartussen zijn latten in vier ver-

schillende breedtes – 7½, 8, 9 en 10 cm - en drie verschil-

lende diktes – 3, 4 en 4½ cm – willekeurig aangebracht, 

wat een speels effect geeft. Al dat hout is douglas en 

zwart gebeitst. Bovendien zijn de gevels voorzien van 

grote aluminium ramen die weids uitzicht bieden op het 

water en de weilanden aan beide zijden van de Knollen-

dammervaart. Op sommige plekken voor de etagehoge 

ramen zitten zwart gebeitste lamellen om de privacy te 

waarborgen. Deze balken van douglas lopen in lijn met de 

latten op de buitengevels. Ook de loggia grenzend aan de 

masterbedroom is op die wijze afgeschermd van het dorp. 

En niet alleen vanuit deze slaapkamer, de woonkamer en 

de keuken is het uitzicht overweldigend. Ook op de ter-

rassen en op raamzitjes en vensterbanken met matrassen 

en kussens in de gangen kun je van de omgeving te genie-

ten.

Locatie: Dorpsstraat, Oostknollendam. Opdrachtgevers: Erwin Royen en Leonora Nieuwenhuizen. Architect: 

Angela Holterman, Hollands Zicht, Amsterdam. Constructie en bouwkundige uitwerking: Bartels en Vedder, 

Bunschoten-Spakenburg. Drijvende betonnen casco: Hercules, Hardenberg. Aannemers: diverse onderaanne-

mers o.l.v. Erwin Royen. Hsb en gevelbekleding: Houtbouw ’t Zand BV, ’t Zand. Timmerwerk: Johan Witteman, 

Driehuizen. Vloeren en plafonds: Martijn de Wit, Oostzaan. Bruto vloeroppervlakte: 240 m2 inclusief terrassen. 

Bouwperiode: 4 juli tot 9 december 2019. Oplevering: februari 2020. Bouwkosten inclusief inrichting:  

€ 750.000. CO2-opslag: Eiken vloeren en plafonds 6 m3, douglas 10 m3, vuren 18 m3, dat staat gelijk aan ruim 25.000 

kg CO2 ofwel de uitstoot van ruim 211.600 km aan uitlaatgassen van een middenklasse auto.

Op waterniveau is de master bedroom met terras (boven), een gang met slaap/vensterbank (links) 

en een woonkamer (onder). Zowel de plafonds als de vloeren zijn bekleed met eiken parket.

Boven: de verdieping met grote woonkeuken en terras op het noordwesten (foto Luuk Kramer). Onder: aan de zuidoostkant op de verdieping is een ruime vensterbank 

voor twee personen (foto John Ekkelboom).
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Eiken vloer en plafond De Zwarte Zwaan, die is voor-

zien van zonnepanelen, vloerverwarming, een warmte-

pomp en goede isolatie, is een aantrekkelijke verschijning 

in het poldergebied. Dit geldt niet alleen voor de buiten-

kant. Ook het interieur is karakteristiek. Dit is mede te 

danken aan Nieuwenhuizen, die ontwerpster is en eige-

naar van het kinderkledingmerk MIM-PI. Geen ruimte 

heeft ze ongemoeid gelaten. Zo is de achterwand van het 

bed in de hoofdslaapkamer voorzien van Gucci-behang 

met kraanvogels. Achter het vrijstaande bad in deze ruim-

te lijkt een muur van beton opgetrokken, die in werkelijk-

heid met die print is behangen. Diverse ruimten hebben 

tweedehands smalle en hoge deuren om de sfeer van een 

oude boerenschuur te creëren. Boven de tafel in de keu-

ken hangen lampen in de vorm van visfuiken en her en der 

in de woonboot bevinden zich oude scheepslampen. De 

zijkanten van het trapgat zijn bekleed met oude vaarkaar-

ten die een oom van Nieuwenhuizen ooit gebruikte tij-

dens zijn zeiltochten. En ga je lui onderuit liggen in een 

van de vele ruimten kijkend naar het plafond, dan krijg je 

de indruk dat je naar de vloer kijkt. De vloer en het pla-

fond zijn overal bekleed met dezelfde eiken parketvloer. 

Dat was volgens Royen een flinke uitdaging voor de vloe-

renman. ‘Die vertelde dat hij zoiets slechts één keer eer-
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Opbouw buitenwanden algemeen (Rc > 4,5)
- gevelafwerking 
- 20x45 mm regelwerk horizontaal
- 20x45 mm regelwerk verticaal
- Waterkerende dampopen folie Delta-Fassade
- stijlen 38x235 mm hoh 610 mm / vzv isolatie:
- 235 mm glaswol Knauf Naturoll type 0.35
- 150 mu dampremmende p.e. folie
- 12 mm OSB/3 plaat
- binnenafwerking master bedroom  

443

+2250

Opbouw verdiepingsvloer:
- 10 mm houten vloerdelen
- Vloerverwarmingsysteem 
- 18 mm OSB/3 plaat
- houten balklaag 2x38x184 mm hoh 310 mm
- 20x45 mm, rachelwerk tbv plafond
- 10 mm houten plafonddelen
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Zetwerk, aluminium
zwart afgewerkt

+2300

42

118                       287                 13
418

Gevelafwerking:
Accoya hout, behandeld met 
XYHLO Biofinish
Afwisselende diktes en breedtes,
indeling ntb door opdrachtgever
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