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Huib Koel en Esther Way specialiseren zich in bijzondere projecten

Traditionele interieurs
met een twist

O
p het laaddek van pont 20 staat een boot-
je. Het casco heeft een ongebruikelijke 
vorm, als een kindertekening die werke-
lijkheid is geworden. Die tekening werd 
gemaakt door een Zwitsers meisje van 

een jaar of 6. Een bootje met een simpele opbouw, 
eenzelfde voor- en achterdek met op beide een 
palmboom. En op de boeg een naambord: ‘Eilandje.’ 
Zo’n 30 jaar later vroeg het Zwitserse meisje een 
architect haar tekening naar een schip te vertalen, 
waarna het casco werd gebouwd door Lasbedrijf en 
Scheepsbouw Helldörfer in Arnhem. Nu ligt ‘Eiland-
je’ bij Woodies at Berlin, klaar om te worden afge-
bouwd. ‘Inclusief palmbomen, de stekjes voor op de 
dekken liggen al klaar.’ En inclusief elektromotor. 
Wanneer het schip af is wordt het naar Zwitserland 
verscheept. Dan ligt er in het meer van Genève een 
kinderdroom.

Havenexploitant
‘Eilandje’ is niet het enige schip aan de kade naast 
het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord. Voor de 
loods van Woodies at Berlin liggen nog drie schepen 
die worden afgebouwd en ingetimmerd. Een zei-
lende, nieuwbouw-tjalk, een hotelscheepje en een 
niet-varende klipper, waarvan het interieur volledig 
wordt vernieuwd. En Pont 20 dus, een voormalig IJ-

veer dat in komende jaren zal worden omgebouwd 
tot werkplaats. Want het ligt in de bedoeling dat 
het bedrijf van Huib en Esther maar tot 2023 in hun 
loods op de voormalige scheepswerf mag blijven, 
daarna heeft de gemeente andere plannen met het 
terrein. Om toch verder te kunnen met hun wa-
tergerelateerde bedrijf, kochten ze de veerpont en 
dienden een aanvraag voor een vergunning in. Maar 
omdat Koel en Way ondernemers met een brede blik 
zijn, betrof hun aanvraag meteen de hele kade, in 
plaats van alleen het deel waar ze hun scheepsinteri-
eurvak uitoefenen. Zo kan het verkeren dat Woodies 
at Berlin straks niet alleen een scheepstimmerbe-
drijf en meubelmakerij is, maar ook de exploitant 
van een haven met varende bedrijven, zoals charter-
schepen, zeilende vrachtschepen en rederijen met 
bijzondere rondvaartboten.
‘En een restaurant. Maar wel drijvend uiteraard.’ 
Voor dat doel hebben Huib en Esther een bod 
gedaan op een Dortmunder die bij scheepssloperij 
Treffers wacht op een nieuw leven. Zodra het vracht-
schip is ingekort bij scheepsreparatiebedrijf Mistie, 
gaat Lasbedrijf en Scheepsbouw Helldörfer ermee 
aan de slag. Want de romp mag dan in oude staat 
blijven, de nieuwe opbouw wordt futuristisch en su-
per-strak. Net als het scheepsinterieur dat deze keer 
geheel in eigen hand kan worden gehouden. Esther 

Door Corine Nijenhuis

Wie zijn scheepsinterieur laat inbouwen door Woodies 
at Berlin, weet dat hij iets bijzonders krijgt. Dat heeft 
alles te maken met de samenwerking van Huib Koel (1968) 
en Esther Way (1968): een scheepstimmerman en een 
styliste. Zijn expertise betreft materiaalkennis en techniek, haar 
talent geldt de vormgeving. Je zou hun scheepsinterieurs een 
combinatie van hard en zacht kunnen noemen. Zelf spreken ze 
liever over ‘traditioneel met een twist’.

De opdrachtgeefster voor het interieur van de Kempenaar Iron Lady 
wilde de robuuste, roestige uitstraling van het voormalige vrachtschip 
in het interieur behouden. (Foto Woodies at Berlin)

Flexibiliteit tijdens het
bouwproces belangrijk

en Huib zijn al bezig met het ontwerp. Een feestje, 
want het bedenken en realiseren van andermans 
woonomgeving mag dan een uitdaging zijn, het is 
niet altijd eenvoudig.

Nieuwe wending
Woodies at Berlin begon in 2012. Huib zal al in het 
scheepswerk. Esther niet: ‘Ik woonde aan de Zaan, 
schepen zag ik vooral varen.’
Haar achtergrond heeft dan ook niets met water te 
maken: een modeopleiding en later een Hogeschool 
voor Styling, gericht op, onder meer, interieur. Toen 
ze Huib ontmoette werkte ze in de zakelijke wereld, 
maar verlangde terug naar creatiever werk. Het 
was een goede timing: hij wilde stoppen met zijn 
bedrijf in Wormerveer en was klaar voor een nieuwe 
wending.
Dat bedrijf in Wormerveer deed al scheepsinte-
rieurs, maar ook projecten die zich in gebouwen 
afspeelden. Grote projecten, in het Museum voor 
Moderne Kunst in Arnhem bijvoorbeeld. Geweldig 
om te doen, maar Huib werd ongelukkig van de hoe-
veelheid personeel die hij achter zich aansleepte. 
Zoals hij ook ongelukkig werd van het werk in luxe 
grachtenpanden in de hoofdstad. Appartementen 
die voor veel geld moesten worden verbouwd. Dan 
keek Huib verlangend uit het raam. Naar het water, 
waar behalve motorbootjes ook woonscheepjes 
dobberden. 
Als geschoold timmerman was Huib met de scheeps-

Huib Koel en Esther Way, Woodies at Berlin. (Foto Corine Nijenhuis)

Interieur van het Amsterdamse woonschip 
Svalbard, een voormalig onderzoeksschip/
passagiersschip. (Foto Woodies at Berlin)
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‘Schepen steeds duurder,
eigenaars welgestelder’

sector in aanraking gekomen op de Antillen, waar 
hij na zijn opleiding drie jaar lang woonde. Terug 
in Nederland ging hij aan het werk bij Molenaars 
Scheepswerf, hij deed er de nodige ervaring op met 
het intimmeren van rondvaartboten en sleepboten. 
En woonschepen. Die laatste categorie bleek een 
nieuwe markt, want rond de eeuwwisseling werd 
het wonen op een boot langzaamaan gewilder. ‘Maar 
dan wel bij het juiste soort bewoner. De mensen die 
een woonboot kochten, waren leuke mensen. Die 
gingen bewust op een schip wonen.’
Daarmee was de keuze gemaakt. Toen Huib en Es-
ther besloten samen een bedrijf te beginnen, waren 
de uitgangspunten helder: ze richten zich op de 
woonschepenmarkt én ze leveren een totaalpakket. 
Daar is sindsdien niets aan veranderd. Wie zijn boot 
naar Woodies brengt, krijgt een ‘af’ schip terug.

Eclectisch
Bij elke opdrachtgever begint het proces eender: 
met een rondleiding door het bedrijf. Om de sfeer 
te proeven, hun werkwijze te ervaren. De ruimte 
die ze ‘inpiration store’ noemen, maakt duidelijk 
dat Woodies at Berlin bepaald geen onuitgesproken 
smaak heeft. En dat ze niet alleen van ‘strak’ hou-
den, maar ook van ‘eclectisch’. De werkplaats vertelt 
dat er professioneel gewerkt wordt. En in het door 
Esther ingerichte kantoor is er tijd en ruimte om de 
klant te leren kennen en zijn wensen te bespreken.  
Omdat sommige opdrachtgevers voor het eerst op 

je niet beter kiezen voor een ander materiaal? Zo 
kun je dingen tegen elkaar uitruilen.’
Ze hebben geleerd in die eerste fase niet te diep te 
gaan. Er zijn klanten die de open begroting ge-
bruiken om te gaan shoppen bij andere bedrijven. 
Wanneer er aanmerkingen komen, dat sommige 
onderdelen van de bouw elders goedkoper zijn 
bijvoorbeeld, raden ze de klant aan het hele project 
elders te laten uitvoeren. ‘Want aan losse inkopen 
doen we niet, het is een totaalpakket. Anders heb-
ben we geen bestaansrecht.’

Duurzaamheid
Gelukkig blijven er genoeg schepen over. Huib is er 
trots op dat in de vloot die Woodies at Berlin inmid-
dels heeft afgebouwd, de nodige varende exempla-
ren zitten. Al is dat anders werken, want bij motor-
loze woonboten zijn de mogelijkheden nu eenmaal 
groter dan bij varende woonschepen. Zonder tanks, 
techniek of een machinekamer kan een schip 
gemakkelijker worden ingedeeld. Maar voor Huib is 
dat geen belemmering, het is gewoon een kwestie 
van anders denken. ‘Bij een varend schip hou je di-
rect rekening met de techniek. De concessies zitten 
in de vormgeving, het varen gaat voor. Dat is niet 
lastig, dat is een voldongen feit.’   
De overeenkomst tussen beide type woonschepen 

is de groeiende belangstelling voor duurzaamheid. 
Het maakt dat Woodies at Berlin meegroeit met de 
ontwikkelingen die op dat gebied plaatsvinden. ‘Een 
grijswatersysteem waar schoon water uitkomt, bio-
vergisters, interne warmtepompen. Het is erg leuk 
daarmee bezig te zijn.’
Hoewel Huib, naar eigen zeggen, ‘daarna ook weer 
enorm kan genieten van 150 meter beschieting in 
een romp knallen.’ Want naast uitdaging is afwis-
seling binnen het werk onontbeerlijk. Complete 
inbouw van nieuwbouwschepen naast aanpassingen 
in bestaande schepen, Kempenaars naast spitsen, 
varend of alleen drijvend. Onder CVO of onder klas-
se. En nu en dan een interieur waarbij alles anders 
moet dan gebruikelijk. Zoals bij de Iron Lady het 
geval was. 

Mijn vrouw wil...
Die opdracht begon vreemd. ‘Op een dag stapte 
er een man binnen. Zijn eerste tekst luidde: “Mijn 
vrouw zegt dat jij een schip voor haar moet bou-
wen”. Die vrouw was jaren eerder eens op bezoek 
geweest, om rond te kijken.’
Hoe vreemd ook, het was de man ernst. Hij had een 
ligplaats gekocht, nu zocht hij een schip en een 
bedrijf dat het naar de wensen van zijn vrouw kon 

Een vaste lijn en een
hoop eigen energie

een boot gaan wonen, is het fijn dat er aan de kade 
meerdere schepen liggen, vaak in diverse stadia 
van intimmering. Door die te bekijken komen er 
al veel vragen en antwoorden bovendrijven. Maar 
om de wensen en verlangens van een klant goed te 
leren kennen, moeten nog heel wat vragen worden 
gesteld. Sommige daarvan zijn eenvoudig volgens 
Esther: ‘Met hoeveel mensen woon je, zijn er kinde-
ren, hou je van koken?’
Om zich een goed beeld van iemand te vormen en 
in te schatten hoe die persoon graag woont, wil ze 
meer weten. ‘We brengen graag een huisbezoek. Als 
dat niet lukt dan vraag ik de klant om plaatjes te 
verzamelen. Daar maken we moodboards van, zodat 
je een idee krijgt van de sfeer krijgt.’

Niet stucen 
De stijl waarin uiteindelijk wordt gewerkt, kan flink 
uiteenlopen. ‘Sommige interieurs worden heel strak, 
andere meer eclectisch, of juist industrieel. Dat kan 
allemaal prima, mits er een vaste lijn in zit. Dat is 
het belangrijkst.’
Wat ook belangrijk is, is dat de wensen van de op-
drachtgever aansluiten bij de scheepsbouw. Als dat 
niet het geval is, is het Huib die ingrijpt: ‘Ik ga echt 
níet een schip stucen.’
Hoewel hij stellig is omtrent zijn principes, legt hij 
het altijd uit. ‘Dan begrijpen de meeste mensen het 
wel. Zeker wanneer je voorbeelden laat zien.’ 
Voor de volgende fase wordt een generaal plan ge-
maakt. Daarin wordt aangegeven hoeveel ruimtes er 
zullen worden gebouwd, waar de wanden staan, wat 
de materiaalkeuze is. Binnen dit plan bestaat nog 
veel ruimte om gemaakte keuzes bij te stellen.
Bij nieuwbouwschepen worden de tekeningen meest 
door ontwerper Peter Bosgraaf gemaakt, wanneer 
het een bestaand schip betreft, tekent een lid van 
het Woodies-team. Met name bij nieuwbouwsche-
pen wordt het oorspronkelijke plan vaak gewijzigd. 
‘Meestal hebben klanten wel een idee, maar pas bij 
het zien van het casco wordt het inzichtelijk. Alleen 
al de lichtval verandert het bedachte beeld com-
pleet.’ Daarom is flexibiliteit tijdens het bouwproces 
belangrijk. Er worden vaak nog heel wat wandjes 
verplaatst. Maar hoewel flexibiliteit prachtig is, is 
die niet oneindig: ‘Als Sjonnie Pur is geweest, en je 
wil nog een extra patrijspoort, dan ben je te laat.’

Begroting
Tijdens het bouwproces wordt ook de begroting 
aangepast. Voor aanvang is het moeilijk gedetail-
leerd de definitieve kosten te begroten. Alles hangt 
af van materiaalkeuzes. Daarom stelt Woodies 
allereerst vast wat het minimale bedrag is om het 
schip bewoonbaar te maken. Om de opdrachtgever 
vervolgens uit te nodigen in Utopia te denken. ‘Wij 
maken dan een begroting en plakken op elke post 
een indicatieprijs. Daarvandaan gaan we terug. 
Vragen we de klant om keuzes te maken. Wil je echt 
dat ligbad met bubbels? Dat bijzondere kozijn? Kun LEES VERDER OP PAGINA 13

Interieur van 
het woonschip 
Flakee, een 
luxe motor met 
een ligplaats in 
Amsterdam. (Foto 
Woodies at Berlin)


