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SCHEEPGAAN
EOC is een scheepvaartverzekeringsmaatschappij met een brede blik. Onze leden varen in de beroepsvaart, 

de pleziervaart, de charter- en passagiersvaart of wonen op al dan niet varende schepen en arken. 

Ieder EOC-lid heeft een ander waterverhaal. In de serie Scheepgaan tekent schrijfster Corine Nijenhuis ze op.

De volgende uitdaging betrof de dwarshelling. Het idee die te vervangen 
voor een droogdok, bleek vreselijk duur. Een afzinkbaar ponton gaf  
te veel beweging, een ponton op spudpalen te veel problemen bij  
het verval dat op de Hollandse IJssel twee meter bedraagt. Toen  
suggereerde de oude werfbaas om de dwarshelling te herbouwen. 
“Een briljant plan!” Waarna de speurtocht naar een tweedehands  
helling aanving. Die vonden ze uiteindelijk in het noorden: met een 
binnenvaartschip werden motor, karren en lierkasten naar Gouderak 
getransporteerd. Inmiddels is alles gereviseerd en worden nieuwe 
rails geplaatst op de oude hellingbaan. Dan is alles klaar om te gaan 
bouwen. “Tot wel veertien meter breed.” 
Die bouwmethode is, net als bij “De kleine ark ;-)” prefab. Met ge-
bruikmaking van robotisering en virtual-realitytechnieken. En alles 
CO2-neutraal. De drijfwoningen worden allemaal zelfvoorzienend. 
“Onze filosofie is dat alles ‘nul op de meter’ is. Als je dat in deze tijd 
niet doet, dan heb je het niet begrepen.”

 

Hun visitekaartje gaan ze binnenkort bouwen. “Floating Wikihouse, 
ons kantoor op de werf. Een drijvend gebouw vol zonnepanelen, dat 
om zijn as kan draaien. Met de zon mee. Te bedienen via een app op 
je telefoon.” Voor de twaalf meter lange paal die zo’n zes meter in de 
rivierbodem wordt gegraven, hebben ze al een vergunning. Want 
vooruitdenken is noodzaak. Net als enthousiasme. “Want daar begint 
alles mee. Al heb je eigenlijk geen idee wáár je precies mee begint.” 
Maar ook daar zijn Maarten en Marius enthousiast over: “Eigenlijk is 
het gewoon helemaal uit de hand gelopen. Maar we hebben het idee 
dat we het wel kunnen.”

Het begon met de gemeentelijke verkoop van vijf waterkavels, naast 
een nieuwe wijk in Dordrecht. Maarten, bouwkundig ingenieur van 
beroep, mag dan in de polder zijn opgegroeid, om zich prettig te  
voelen moet er wel wat water zijn. Dus besloot hij, samen met zijn 
vrouw Elize een waterkavel te kopen. Om er, eigenhandig, een  
drijvende woning te bouwen, samen met zijn broer Marius die aan-
nemer is. Ze kregen de kavel die ze wilden, al moesten Maarten en 
Elize er twee-en-een-halve week voor kamperen op de kavelcamping. 
Maar dat was het waard want de gemeente stond de kopers toe naar 
eigen wens te bouwen. “Dat werd “De kleine ark ;-)”, een drijvende 
woning ontworpen door een bevriend architect die heeft gebroken 
met alles wat een traditionele woonarkassociatie heeft.” Dit bouwwerk 
heeft een gevouwen kap met diagonale eiken spanten, een zwarte, 
gesloten gevel aan de noordzijde en een glazen gevel op het zuiden, 
gemaakt van drie-dubbeldik glas. De woning heeft een bijzonder 
schuin lijnenspel dat niet alleen mooi is, maar ook de meest ideale 
plaatsing van zonnepanelen biedt. Want dat was het uitgangspunt bij 
het ontwerp: “De kleine ark ;-)” is zelfvoorzienend. 

Maar niet alleen het ontwerp is bijzonder. Ook de wijze waarop de 
woning gebouwd werd is andersoortig. Maarten en Marius kozen voor 
prefab-bouw. “Een uitdaging omdat het op een drijflichaam gebeurde. 
Direct op het water.” De broers tekenden eerst de complete woning uit 
in 3D BIM, tweehonderd tekeningen maar liefst. Daarna bouwden  
ze alle onderdelen. In de hooiberg op het erf van hun ouders. “Het 
tennisveld werd misbruikt voor opslag. Net als de rest van het terrein. 
De laatste weken konden ze niet eens meer bij de carport, alles stond 
vol.” Met een kraan werden de onderdelen op vrachtwagens geladen 
en naar de kavel gereden. Daar werd de woning, op de in Amsterdam 
vervaardigde betonnen bak, in elkaar gezet. “Best spannend. Vooral 
vanwege de stabiliteit tijdens het bouwen. Maar wij waren zo eigen-
wijs dat we dachten dat het in één keer lukken zou. Dat was ook zo.” 
Ze werden ruimschoots beloond voor hun lef. “De kleine ark ;-)” werd 
gekozen tot “Woonboot van het Jaar” bij de door VLOT-magazine  
georganiseerde verkiezing. 

Tijdens hun onderzoekstraject ontdekten Maarten en Marius dat 
haast geen arkenbouwer breder bouwt dan zeven meter. En dat er 
nauwelijks bouwers zijn in het zuiden van het land. De broers zagen 
een gat in de markt en gingen op zoek naar een locatie met mogelijk-
heden. Dat bleek niet eenvoudig. Er staat weinig te koop aan 
Zuid-Hollands water en wat er is, is schreeuwend duur. In Gouderak 
vonden ze een alternatief: een voormalige scheepswerf, al achttien 
jaar te koop. Dat het op vervuilde grond stond, aan een afgekeurde 
dijk waarnaast niets meer gebouwd mag worden, schrok hen niet af. 
Integendeel. Ze waren gecharmeerd van de historische loods en de 
oude dwarshelling die plaats bood aan een dok. En dus waagden ze 
zich aan het stugge vergunningstraject. 

Er werd, verplicht, cultuurhistorisch onderzoek gedaan naar de werf 
die in 1857 “Het Kromhout” heette en, uiteindelijk, “Scheepswerf Van 
Vlaardingen”. Behalve informatie kwamen er eeuwenoud gereed-
schap, tekeningen en scheepsonderdelen tevoorschijn. “Een deel is 
naar het Maritiem Museum, de rest gaat hier in een vitrine.” De ge-
meente was welwillend: het terrein is ongeschikt voor woningbouw en 
men was enthousiast een watergerelateerd bedrijf te behouden. 
“Maar vervolgens kom je wel in de realiteit van de regelbrij terecht.” 
Niet alleen de sanering van vervuilde grond kostte tijd en moeite, ook 
de afgekeurde dijk naast de werf zorgde voor problemen. Omdat deze 
binnen tien jaar moet worden verhoogd, wil het Hoogheemraadschap 
niet meewerken aan verbetering van naastliggende gebouwen.  
De broers bedachten een slimme oplossing: door de loods twee meter 
omhoog te brengen, omzeilden ze het probleem. Uiteindelijk ging de 
dijkgraaf akkoord. Nu wordt de historische loods in oude luister hersteld.

Dat een drijvend huis het leven van hemzelf en zijn broer Marius zou veranderen, dat had Maarten Vroegindeweij 
niet bedacht. Toch is het zo. Want de bouw van “De kleine ark ;-)” was de aanzet tot iets groters: een bedrijf dat 
drijvende woningen realiseert. Extra breed en uiteraard energieneutraal. Op de gerestaureerde dwarshelling van 
een oude scheepswerf. 

“Nul op de meter: 
als je dat in deze tijd niet doet, 

heb je het niet begrepen”
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