
Dedrijfwijk

Bovenaanzicht vandewijk
Schoonschip. In2020, als
het project af is,moetener
46woonarken liggen.

H
et is een zater-
dagochtend in
december enhet
vriest.Deson-
danks ishet
eendrukte van

belangopdekade vanhet Johan
vanHasseltkanaal inAmsterdam-
Noord.Erwordt koffiegeschon-
ken,met camera’s gesleept eneen
spandoek indeaanslag gehouden.
Eengroepje kinderen laathunyel
horen: ‘Jippie! Schoonschippie!’
De reden vandeopwinding isdat
er elkmoment zevenwoonarken
het kanaal kunnenbinnenvaren.
Ze zijn elders inhet landgebouwd,
maarworden vandaagper sleep-
bootnaarhunnieuwe ligplaatsen
gevaren,waar ze eenwarmont-
haalwacht vanhun toekomstige
bewoners.
ArchitectenbureauSpace&

Matter, dathet ruimtelijk ontwerp
maakte voor Schoonschip, heeft
zijnkantoor voordegelegenheid
omgetoverd tot buurtsoos. Er is
koffie, er is chocolademelk, er
is glühweinener is taart,met in
romige chocoladeletters ‘Hoera
Schoonschip’ erop.Datde stem-
minguitgelaten is, is goed tebe-
grijpenals jeweetdat erbijna tien
jaarnaarditmoment is uitgeke-
ken. ‘Dit is vooronsallemaal een
heel bijzonderedag’, zegt Sascha
Glasl, die als oprichter vanSpace&
Matterniet alleenprofessioneel bij
het project betrokken is,maar zelf
ookopSchoonschipgaatwonen.
Verwachtingsvol tuurt hij naar
debrug,waar zijn zelfontworpen
woonark elkmomentonderdoor
kankomen.

Dorp inde stad
Hetbegon in2008allemaalmet
eenambitieus idee: eengroep
enthousiaste idealisten vattehet
planopsameneenduurzamewijk
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te realiserenophetwater. In Space
&Matter vondenzedepartij om
hundroomte vertalennaar een
haalbaar enbetaalbaarplan. ‘Voor
onswaskwamálleswaarwij als
bureaumeebezig zijn, samen in
dit project’, verteltGlasl, ‘vanduur-
zaambouwen totbouwenophet
water.Datde vraag vaneengroep
enthousiaste idealistenkwam, en
niet vaneenontwikkelaar,maakte
dit projectnogeens extra interes-
sant. Ikwerdheel enthousiast van
degroepen vanalle ideeën.Al snel
kreeg ikhet gevoel: ikwil er straks
zelf ookwonen.’
Behalveduurzaamendrijvend,

moest Schoonschip eenechtewijk
worden.Eengevoel vanonderlinge
verbondenheid, eendorp inde
stad, iswatMarjoleinSmeele en
haarman, Sjoerd, twee vandeaan-
jagers vanSchoonschip, voorogen
hadden. Smeele: ‘Wedachten:
zówillenweonzekinderenwel
latenopgroeien inAmsterdam.
Bovendien leekhetmij als archi-
tect fantastischons eigenhuis te
ontwerpen, duurzaamtebouwen
endaarmeeeen voorbeeld te stel-
len: kijk, het kán.’

Geen eigen auto’s
Dathet zo lang zoudurenom
Schoonschip te realiseren, had
Smeeleniet voorzien. ‘Niemand
vanons.Hetwaspionieren. Er
warengeen voorbeeldenwaarvan
wedekunst kondenafkijken.We
moestenop tal vanmanierenhet
wiel uitvinden.Als de enehorde
genomenwas, diendede volgende
zichaan.’ Trajecten rondombe-
stemmingsplannenenvergunnin-
gen vertraagdenhetproces.Boven-
dienbegondegroepaanpilots,
bijvoorbeeldomeendecentrale
waterzuivering teontwikkelen,
die toiletafval vanSchoonschip
omzet in energie. ‘Wemaaktenhet
onszelf nietmakkelijk.’
In 2020moet Schoonschip

met 46waterwoningencompleet
zijn.HetAmsterdamsebedrijf
Metabolic ontwikkelde eenplan
omdeduurzaamheidsambities

vanSchoonschip te realiseren.
Allewoningen inSchoonschip
zijnoptimaal geïsoleerd,worden
verwarmddoorwarmtepompen,
diewarmteaanhetwater onttrek-
ken,hebbengroenedakenenzon-
nepanelen.Elkewoningkrijgt een
eigenbatterij, waarinbewoners
deoverschotten vandedoorhen
opgewekte elektriciteit kunnen
opslaan. Zekunnendie stroom
onderling verhandelen,waardoor
ermaar éénaansluitingophet
landelijk energienetnodig is.
Het idee isdat er zelfs eeneigen

munteenheidkomt, de Jouliette,
waarbewoners elkaarmeekun-
nenbetalen. Eeneigenautoheb-
bendebewoners vanSchoonschip
niet. Ze sprakenaf ommet elkaar
eenaantal elektrischeauto’s en
bakfietsen tedelen.
Binnenhet collectieveplankre-

genalle 46partijende vrijheidhun
eigenwoning teontwerpen. Space
&Matter bleef als supervisorbij al
die ontwerpenbetrokken.Hetbu-
reau stelde eenaantal kaders vast,
maar liet genoeg ruimteomeen
rijk engevarieerdbeeld te laten
ontstaan.Glasl: ‘Doordat ieder-

Dewoonarkenzijn
elders inhet land
gebouwd.

Debewonersdelen
straksookauto’s

enbakfietsen
met elkaar.

‘Wekunnenmet dewater recyclende douche
zonder schuldgevoel heerlijk lang douchen’

die duurzaam lijken toch een scha-
delijke stof, of ze zijn op een niet-
duurzame manier verlijmd. Als we
daarachter kwamen, vielen ze af.
We zochten alles uit en pushten
onze aannemer dat ook te doen.
Alles wat we ontdekten, deelden
we met de groep.’

Smeeles woonark, die rond
april bij Schoonschip gevoegd zal
worden, is geheel opgetrokken
uit hout. Als isolatiemateriaal
gebruikte het stel stro en kalkhen-
nep, ‘stuken’ deden ze met ‘spuit-
kurk’ en de kozijnen maakten ze
van ‘accojahout’. Alleen de bak is
van beton.

Dat duurzaam leven niet bete-
kent dat je niks meer mag, bewijst
voor Smeele de water recyclende

douche die ze aanschafte: ‘Dan
douche je met hergebruikt water,
dat onderweg gefilterd wordt.
Dat bespaart niet alleen heel veel
water maar ook heel veel warmte.
We kunnen zonder schuldgevoel
heerlijk lang douchen!’

Vrij uitzicht
Opdekadevanhet Johanvan
Hasseltkanaal stijgtgejuichop.
Deeerstewoningkomthetkanaal
binnengevaren.Dekinderen joelen
enwapperenmethunspandoe-
ken.Tienminuten latermeertde
volgendewoningaan.Enkeleuren
later liggendeeerstezevenwoon-
arkenaandesteigeren isSchoon-
schipeenfeit.EindelijkkanGlasl
zijnnieuwehuis tonen,waarhij
binnenkort in trektmetzijnvrouw
endochter.Dewoning ismet175
vierkantemetersenaanallezijden
vrijuitzichtoverhetwaternogal
eenunicumtenoemeninAmster-
dam.Hetontwerpheefthijbewust
eenvoudiggehouden: ‘Wewilden
vooral ruimtelijkheidcreëren,en
hetgevoel vanbuitenzijnonder-
strepen.Daarvoorhebbenwegoed
gekekennaardecontext,naarde
standvandezonennaarhoe jehet
wateroptimaalbeleeft.’

Inmiddels is het maart en
Schoonschip maakt zich op voor
de tweede batch met woonarken,
die binnen enkele weken naar het
Johan van Hasseltkanaal komt.
Smeele moet nog wat langer ge-
duld hebben, voor ze met man en
zoons kan verhuizen. Glasl hoopt
al verhuisd te zijn als haar huis
in april aanmeert. Genieten van
zijn woning doet hij nu al: ‘Als de
zon op het water reflecteert tegen
de wanden van mijn woonkamer,
geeft dat zo’n gevoel van rust. Bij
het water wonen is altijd een wens
geweest. Dichterbij dan dit wordt
het niet.’❏

een zijn eigen architect inbracht,
die weer zijn eigen aannemer
meenam, ontstond een gigantisch
netwerk van adviseurs. We werden
een echte denktank, het was erg
inspirerend. Doordat iedereen van
elkaar leerde, werd het hele project
naar een hoger niveau getild.’

Marjolein Smeele en haar man
namen zich voor waar mogelijk
natuurlijke, duurzame materialen
te gebruiken. Dat bleek nog best
lastig. ‘Soms bevatten materialen

Dewoonarken
hebbenvrij
uitzicht over
het Johan van
Hasseltkanaal.

pagina 42, 23-03-2019 © Het Financieele Dagblad


