
Twee architecten, twee kinderen en twee vogels, die 
doe je zeker een plezier met een plek op het water. 

Angela Holterman en Derko-Jan Dollen besloten  
hun drijvende huis in Amsterdam zelf te ontwerpen, 

met duurzame materialen als uitgangspunt.

FOTOGRAFIE LOUIS LEMAIRE/INSIDEHOMEPAGE
STYLING EN TEKST INGE VAN LIESHOUT
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Voor hun drijvende huis in de Amsterdamse wijk IJburg 
kozen Angela en Derko-Jan, beiden architect, bewust 
voor geïntegreerde buitenruimtes, van een patio met 

blauweregen ervoor tot zijtuintjes en terrassen.  
De waterblauwe geveltint is gekozen om het vergrijzen 

van het hout te onderscheppen. ‘Zodra het kan gaan we 
zwemmen, suppen of schaatsen.’
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BOVEN Houtkachel van Contura. RECHTSBOVEN Poef van Marktplaats. 
Kandelaar van de veiling. De vloerlamp is een vintage zoeklicht, gevonden 
in Berlijn. RECHTSONDER De woonkamer heeft een glazen hoekpui, die 
’s winters veel zonlicht binnenlaat en zo voor passieve verwarming zorgt. 
Angela en Derko-Jan wilden geen overbodige bouwmaterialen als gipsplaat 
gebruiken, zodat overal de constructie zichtbaar is. Bijna alle meubels en 
accessoires zijn vintage of zelf gemaakt. Ingebouwde boekenkast op maat. 
Leren fauteuil uit de jaren zestig van Eric Mehrten voor Ire Möbler. Spanen 
lamp van Hans Agne Jakobsson, brutalistische kandelaar vintage. LINKS Twee 
treden verbinden woonkamer en werkplek. Vintage elementenbank van De 
Sede, salontafel vintage, net als de kandelaar van Werner Stoff en Hans Nagel.

Vast meubilair maakt deel uit  
van de architectuur dankzij  
het consequente gebruik van  
Fins vurenhout
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LINKS Creatief hergebruik: de gordijnen voor 
de trap werden gemaakt van de verhuisdekens. 
Lamp in de wand van Leuci. Vintage stalen 
lockerkast uit Polen. Vazen van een West-Duitse 
kringloop. ONDER Huisgenoten Goof en Kwik. 
RECHTS Langs het raam aan de zijgevel is een 
smalle grastuin gemaakt die meteen inkijk weert. 
Elementenbank van De Sede uit de jaren zeventig 
met kussen van verhuisdeken. Hanglamp Falkland 
van Bruno Munari voor Danese is een familiestuk.

‘Door een patio onder het waterniveau 
te creëren, krijg je veel lichtinval’
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Inspiratiewand in de werkruimte. Oude legerkist uit de dumpstore. Gereedschapskist 
van een antiekmarkt in Lille. Kruk van de Kringloop. Print van het Deense eiland Møn, 
gekocht tijdens een vakantie aldaar. LINKS Ook de inbouwkasten in het kantoor van 
Angela en Derko-Jan zijn van Fins vuren. Zelfgemaakt bureau, oude schoolstoel 
van Tubax. Verchroomde vloerlamp van Herda via De Gele Etalage, Derko-Jans 
webshop. Bureaulamp van Egon Hillebrand. De hanglamp rechts was een cadeau. 
De buitentrap tussen het kantoor en de schutting met blauweregen leidt naar het 
dakterras, dat ook van binnenuit te bereiken is. 

I 1 3 2EH



Op strategische plekken zitten gevelhoge ramen, zo ook in het trapgat. LINKS Boven ligt naast de keuken het dakterras, afgedekt met een 
camouflagenet als zonwering. De buitenberging vormt de achterwand. Aan tafel Angela en Derko-Jan met zoons Huug (links) en Birk. 

Een huurappartement in de Amsterdamse Hoofd-
dorppleinbuurt, met een balkon van 90 cm diep  
als enige buiten: voor het van oorsprong Over- 
ijsselse architectenpaar Angela Holterman en 

Derko-Jan Dollen was het een constante bron van  
verbazing. Ze wilden meer buiten wonen, en het liefst 
iets kopen. Angela, die bureau 
Hollands Zicht runt: ‘Amster-
dam was in die tijd ook al  
onbetaalbaar, vandaar dat we 
ons gingen oriënteren op 
zelfbouw.’ Ze schreven zich  
in voor een kavel op Steiger-
eiland in de Amsterdamse 
wijk IJburg en werden uitge-
loot. Maar toen ze hun eisen 
bijstelden bleken er nog wel 
kavels met uitzicht op het IJ 
te zijn – zij het niet aan de oe-
ver, maar op het water zelf. 
Angela: ‘Je mocht er een wa-
terwoning met vergelijkbare 
afmetingen van een regulier 
huis bouwen. We spraken af 
dat we beiden een ontwerp 
en maquette zouden maken. 
Vervolgens hebben we die 
twee ontwerpen naast elkaar 
gelegd. Gelukkig zaten er veel 
overeenkomsten in.’ De uit-
eindelijke watervilla heeft een 
woonoppervlak van 130 m². 
‘De verleiding bestaat om 
het maximaal toegestane  
volume vol te bouwen, maar 
wij wilden juist ruimte geven aan beplanting.’ 

CONTACT MET BUITEN
‘Wonen op het water is uiteraard heel leuk,’ vervolgt 
Angela, ‘het geeft een vakantiegevoel. Maar we 
realiseerden ons ook dat het in Nederland vaak grijs en 
bewolkt is. En op het water heb je natuurlijk niet 
automatisch een tuin. Daarom namen we de 
groenvoorziening mee in ons ontwerp: er is een patio 
en aan beide kanten een tuintje, compleet met irrigatie.’ 
Het groen blijkt multifunctioneel: ‘Door een patio 
onder het waterniveau te creëren, krijg je veel 
lichtinval. Je kunt immers een grote pui realiseren. En 
zodra je er beplanting aanbrengt, vergeet je helemaal 
dat je je in een souterrain bevindt. In de zomer staat de 
blauweregen op de patio vol in blad en vormt die onze 
zonwering in de keuken. In de winter is hij kaal, juist als 
je het licht en de warmte wil binnenhalen. Daarnaast 
werkt de blauweregen als privacyscherm. Bij de 
woonkamer hebben we juist weer bewust gekozen voor 
een tuin op zithoogte.’ Aan natuur om naar te kijken 
dus geen gebrek voor zoons Birk (10) en Huug (7).  
‘Ons groen lokt meer dieren dan verwacht. Vorig  
jaar hadden we maar liefst zes eendennesten. En 

pimpelmezen die de eerste pogingen tot vliegen boven 
het water moeten uitvoeren.’ Derko-Jan: ‘Voor 
duurzaamheid kun je een subsidie krijgen. Bij het 
ontwerp let je op waar je de ramen plaatst, zodat de zon 
het huis kan verwarmen, en voor de bouw zijn veelal 
duurzame en recyclebare materialen gebruikt. De hele 

ark, met uitzondering 
van de betonnen bak, is 
opgebouwd uit hout, om 
de constructie zo licht 
mogelijk te houden. De 
buitenzijde is bekleed 
met open houten delen 
van Siberisch lariks, de 
binnenzijde is uitgevoerd 
in blank hout.’ Naturel 
Oregon Pine voor de 
kozijnen en een Fins 
vuren wandafwerking, 
om precies te zijn. ‘De 
zichtbare gelamineerde 
liggers en balklagen die 
de opbouw van de ark 
laten zien, versterken 
het drijvende, lichte en 
geborgen karakter van 
ons huis. Alle vaste 
inbouwelementen als 
kasten(wanden) en de 
keuken maken onderdeel 
uit van de muren en zijn 
ook in vuren platen 
uitgevoerd. De vloer op 
de begane grond is  
in feite een ondervloer, 

geschuurd en voorzien van een blanke vochtwerende 
coating. De keukenvloer bestaat uit oude steigerplanken. 
Voor het interieur was hergebruik ons uitgangspunt. 
Zo kregen veel items van de kringloop en Marktplaats 
weer een nieuw leven. Soms wel in een andere functie, 
zoals de gordijnen en kussens die gemaakt zijn van de 
gebruikte verhuisdekens. Het was een leerzaam proces 
om nu eens voor onszelf een huis te ontwerpen. Goed 
om zelf tegen al die keuzes aan te lopen en beslissingen 
te moeten nemen.’

VAREND HUIS
Derko-Jan: ‘Het huis werd gebouwd in de kop van 
Overijssel. Vanuit daar – met een tussenstop in 
Zwolle, waar de bovenste verdieping erop kwam – is 
de ark naar Amsterdam gevaren. Zo’n boot is wel een 
paar dagen onderweg. De laatste overnachting was 
op het IJmeer. De dag erna moest het door de sluis. 
Blijft een vreemd gezicht, zo’n varend huis. Toen het 
hier kwam aangevaren, overheerste het camping-
gevoel. Eenmaal afgemeerd op de plek voelde het 
meteen goed. Dit huis hoort hier.’  

hollandszicht.nl
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De eetkeuken, met aan een kant open 
industriële werkbanken en aan de andere zijde 
Ikea-kasten, zit boven de woonkamer. Vloer van 
vintage steigerdelen. Ronde tafel van Pastoe. 
Hanglamp vaan Pols Potten. Stoelen Model 115 
van Maurice Burke voor Arkana komen uit de 
familie. De groene tafel links is vintage, net als 
de krukken. Plantenhangers van Xenos. 
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Met de hand gemaakte Spaanse wandtegels via Design Tegels. Fruitschaal van Marktplaats. Tajine van Emile Henry. 
RECHTS De woonark heeft geen grote, maar wel een gevarieerde buitenruimte, inclusief aanlegsteiger.
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De slaapkamers en badkamer in het souterrain zijn voorzien van een gietvloer  
en brede bovenlichten. Wastafel van Sphinx. Douchevloer en bad van Grohe. 
RECHTS Huug en Birk aan hun Lego-tafel van Marktplaats. Het wandrek is een 
vintage roomdivider, via De Gele Etalage. Alle robots in huis hebben de jongens  
zelf gemaakt. RECHTERPAGINA De ouderslaapkamer, met leeslamp en dekbed-
overtrek van Ikea en een vintage nachtkastje.
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