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Bouwen op water komt nog niet op 
grote schaal ‘van de grond’. Het kan 
wel, zoals dit project in Delft bewijst. 
Een complete villa met alle comfort. 
Een waterdichte bak verschilt construc-
tief natuurlijk van een vaste fundering, 
en scheefstand is iets om rekening 
mee te houden. Maar ook hier geeft 
een staalskelet de ruimte aan een open 
plattegrond en grote raamopeningen – 
net als bij een landwoning.

ir. P.F. van Deelen

Paul van Deelen is civiel ingenieur en zelfstandig bouwtech-

nisch journalist in Rotterdam.

Natuurlijk, elke ontwerpopgave heeft zo zijn 
eigenaardigheden. Maar hier in Delft is het 
voor een architect wel heel ongebruikelijk. 
‘Bij een drijvend huis moet je om te beginnen 
zorgen dat het onder alle omstandigheden 
letterlijk in balans blijft. Anders komt het huis 
scheef te liggen’, zegt Frido van Nieuwameron-
gen, een van de twee architecten. ‘Hierbij was 
een constructeur betrokken die snapt hoe dat 
werkt, die heb je hard nodig.’
‘Verder begonnen we te ontwerpen met de 
ongebruikelijke mededeling dat de aannemer 

al een vaste prijs had afgegeven’, gaat zijn 
collega Jouke Post verder. ‘Aan de kavel was 
een bouwer gekoppeld die is gespecialiseerd 
in bouwen op het water, Balance d’eau, met 
een eigen bouwsysteem. Binnen de gegeven 
buitenmaten mochten we alles tekenen, voor 
de prijs zou het niet uitmaken. Dat moet je te-
gen een architect niet zeggen! We hadden dus 
alle ruimte om een comfortabel, open huis te 
ontwerpen met uitbouwen, luifels en niveau-
verschillen in de vloer, dure dingen waarin 
je meestal beperkt bent. Dat voelt onwennig, 
want normaal stuur je je ontwerp juist sterk op 
kosten. Ook door het eigen bouwsysteem en 
de ligging op water hadden wijzelf weinig kijk 
op de kosten. Nu bleek aan het eind natuurlijk 
toch dat het te duur zou worden en moest er 
weer traditioneel worden onderhandeld.’

Eigenaardigheden
Andere eigenaardigheden die je bij een ‘kavel’ 
op water verwacht, zijn er juist niet. Er is ge-
woon een bestemmingsplan met een gegeven 
bouwcontour. En het plan wordt gewoon ge-
toetst aan het Bouwbesluit. Daarbij geldt voor 
de constructie als bijzonderheid dat de woning 
bij harde wind wel scheef kan komen te liggen, 
maar daarbij geen schade mag oplopen. Iets 

waar trouwens ook de bewoners rekening mee 
moeten houden: zomaar de whirlpool op het 
dakterras laten leeglopen of een zware boeken-
kast (ver)plaatsen en je ligt scheef.
Post met zijn bureau XXarchitecten bouwde 
een paar jaar geleden zijn eigen huis, samen 
met Frido van Nieuwamerongen en diens bu-
reau Arconiko. ‘Ik dacht toen dat ik klaar was 
en lekker een boek kon gaan schrijven. Maar 
als reactie op dat huis komen er nu allerlei 
leuke projecten langs.’ Ook die doen ze meestal 
samen. ‘Vaak vechten architecten elkaar de 
tent uit, maar dit gaat goed’, lacht Post. In zo’n 
15 jaar samenwerking maakten ze een dozijn 
particuliere woningen. 

Waterkavel
De opdrachtgever begint met een ‘waterkavel’ 
in de Harnaschpolder aan de westkant van 
Delft. De glastuinbouw maakte er de laatste 
jaren plaats voor keurige woningen en appar-
tementengebouwen van baksteen met veel 
groen ertussen. Ook veel water, onder meer 
bedoeld als waterberging, met de bijbehorende 
bruggetjes. Aan de oever van een wat breder 
stuk water liggen zes van zulke kavels.
De opdracht luidt ‘maak een drijvende villa’ 
waarmee de toegestane bouwcontour tegelijk 
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volledig wordt benut. Dat sluit de mogelijk-
heid om de woning elders te bouwen, zoals 
bij woonarken vaak gebeurt, direct uit. Noch 
over water, noch over land is zo’n volume te 
vervoeren.
Daarvoor heeft de bouwer die met het kavel 
wordt ‘meegeleverd’ een oplossing. Zijn 
systeem bestaat eruit dat de woning even ver-
derop op een vast platform wordt gebouwd 
en later het water inzakt. Dat heeft als voor-
deel dat je kunt werken met waterpas. Hij 
maakt een naadloze, waterdichte bak met een 
buitenhuid van glasvezelversterkt polyester, 
zoals bij boten.

Wokkel
De vloeren van de woonverdieping volgen een 
soort wokkelvorm, van de laag gelegen keuken 
langs de oever naar de hogere bibliotheek/
zitkamer. De treden ertussen verdelen de open 
ruimte en met elke trede veranderen de zicht-
lijnen. ‘We hebben het op al die zichtlijnen 
door de woning heen naar buiten ontworpen’, 
licht Van Nieuwamerongen toe. ‘De wat 
hogere ligging van de zitkamer geeft een mooi 
uitzicht.’
Met de ‘wokkel’ in de begane-grondvloer ver-
springt natuurlijk ook de vrije hoogte eronder. 

Beneden betekent dat schuiven en puzzelen 
met kamers van de studerende kinderen en 
een berging. ‘Die moest beslist inpandig. We 
gaan niet zo’n armoedig hutje op de wal zetten’, 
zegt Post. De kinderen hebben een eigen 
toegangsbruggetje naar hun half onder water 
stekende verdieping.

Systeem
De naadloze buitenschil is boven en onder 
water in principe hetzelfde. Deze wordt op 
de bouw samengesteld uit elementen van 
glasvezelversterkt polyester. De verdiepte 
aansluitingen daartussen worden ‘monolitisch’ 
met hetzelfde materiaal verbonden zodat 
de schil waterdicht is en ongevoelig voor 
scheurvorming. De gevels, boven water dus, 
zijn vervolgens van buiten gestuukt. Het dak is 
overigens traditioneel.
Van binnenuit komt er tegen de gevels en 
wanden van de bak een dik pakket eps en als 
binnenafwerking gipsplaten op houten stijlen 
en regels. Constructief werken die lagen niet 
samen.
De onderste twee vloeren, van de ‘kelder’ 
en de ‘begane grond’, zijn zwaar: gewapend 
beton op een dik pakket eps dat dient als ver-
loren bekisting en warmteisolatie. De verdie-

pingvloer en dak, met een drager van houten 
balken, zijn veel lichter. ‘Daarmee komt het 
zwaartepunt laag te liggen wat de stabiliteit 
van de drijvende constructie verbetert’, licht 
Van Nieuwamerongen toe.
Onzichtbaar ingepakt in het gevelpakket en 
de houten vloeren staat een skelet van slanke 
stalen kolommen en liggers, met talrijke 
kruisen voor de stabiliteit. Zonder zo’n draag-
constructie is het met de gekozen opbouw van 
gevels onmogelijk de open plattegronden en 
grote raamopeningen te maken. Dat het staal 
onzichtbaar is, bevalt de opdrachtgever wel: 
‘Die wilde strakke ruimten’, verklaart Post.
In het inpakken van de staalconstructie schuilt 
ook het ‘geheim’ dat alles zou kunnen zonder 
meerkosten, vermoedt Post, constructief is 
op die manier heel veel op te lossen. En dat is 
te zien aan de staalconstructie: structuur en 
detaillering zijn per onderdeel pragmatisch 
opgelost. Dat geldt ook voor de aansluitingen 
met het gevelpakket. ‘Je ziet dat er tijdens de 
bouw nog van alles is opgelost en aangepast. 
In die zin is het ambachtelijk werk. Er zou nog 
heel wat winst zijn te halen als je er een echt 
systeem van zou maken met maatafspraken, 
standaard aansluitingen en dergelijke’, aldus de 
architect. •
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2 gipsplaat 12,5 mm
3 houten kolommen 7x40 mm
4 stelkozijn
5 aluminium schuifpui
6 stalen kolom 100x100 mm
7 dampremmende folie aan binnenzijde isolatie pir met aluminium afwerking
8 aluminium geanodiseerd
9 ruw gezaagd vuren

10 waterkerende dampdoorlatende laag
11 Rc-waarde > 6,0
12 WPB
13 gevouwen hanggoot, aluminium geanodiseerd
14 gips op regelwerk
15 aluminium  kozijn met dicht paneel
16 Rc-waarde > 5,0
17 ventilatierooster
18 wand kelder 325 mm opbouw Eccocasco, glad afwerken
19 houten stellatten voor bevestiging van de erker
20 gipsplaten, glad afwerken
21 HEA-profiel 
22 houten vloerafwerking 20 mm
23 aluminium afdruipprofiel
24 stalen flens voor bevestiging balustrade
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Met de erker in de keuken en een schuifpui in de bibliotheek op de begane grond 
is het een lichte woning.

De studerende kinderen hebben eigen toegang naar hun (kelder)verdieping.

De vloeren van de woonverdieping volgen een soort wokkelvorm.

Het dakterras met
whirlpool op het
zuidwesten heeft de
hele dag zon, de
drijvende vlonder 
ligt ook wel in de 
schaduw.

Op de hoeken onder
de drijvende bak zijn
zo nodig luchtvaten 
te plaatsen om scheef-
stand door de inrich-
ting en dergelijke te
compenseren.
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Projectgegevens

Locatie Glaskloksingel, Delft • Opdracht particulier • Architectuur XXarchitecten, Bergschenhoek (www.xxarchitecten.nl) 

en Aconiko Architecten, Rotterdam (www.arconiko.nl) • Constructief ontwerp Bartels & Vedder, Bunschoten-Spakenburg 

(www.bartelsvedder.nl) • Uitvoering Balance d’eau, Delft (www.balancedeau.nl) • Staalconstructie onbekend (via aanne-

mer) • Data opdracht 3e kwartaal 2014, start bouw 1 augustus 2015, oplevering 2e kwartaal 2016 • Bouwkosten onbekend • 

Fotografie Jeroen Musch
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De slanke kokerkolommen zijn opgenomen 
in het gevelpakket.




