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intentie

Intentie:
Het werkelijk maken van onze droom;
Innovatieve oplossingen bedenken om 
een duurzame woning te ontwikkelen die 
het verschil maakt.

Uitgangspunten:

Een woning die autark is, maar ook deel 
kan zijn van een gemeenschap.

Symbiose tussen bewoners, het 
huis en de omgeving (natuur).

Een woning die flexibel inspeelt op 
de behoefte van haar bewoners.

Een duurzame levensstijl 
ondersteunen en stimuleren.

Maximaal comfort met
minimale negatieve impact.

“durven dromen van duurzaam drijvend wonen”
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leven in symbiose met de natuur

Het milieu en het klimaat zijn 
belangrijke invloeden van buitenaf. 
Helaas zijn wij dit ons in het dagelijks 
leven nog weinig bewust. Met het 
ontwerp van deze woning willen wij 
daar verandering in brengen. 

In de woning hebben de bewoners 
een voortdurende interactie met de 
natuur. Riet biedt beschutting terwijl 
ons afvalwater de bacteriën tussen de 
wortels voedt. Op hun beurt zuiveren 
ze het afvalwater zodat water van een 
betere kwaliteit op het oppervlaktewater 
kan worden geloosd. 
Door de kleine schaal zijn gevolgen 
van gedrag op de natuur direct 
zichtbaar. Dit vergroot het bewustzijn 
en de zorg voor onze omgeving. Wind 
en zon worden actief ingezet voor 
energieproductie. Zo nemen wij niet 
alleen meer van de omgeving, maar 
geven wij terug!

Inspiratie:
Symbiose tussen zwammen en bomen: 

- Zwammen breken toxische stoffen af.
- Bomen leveren zwammen voedsel.
- Zwammen leveren voedingsstoffen aan 
  de bodem.  

Gevormd door de wind
De vorm van de ruggengraat van de woning is 
gevormd voor een optimale versnelling van de 
wind. Zo kan de woning efficiënt profiteren van 

de windenergie die de natuur biedt.

visie:
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(samen)leven in de stad

Groeimodel 
Het uitbreiden van een wijk 
doet denken aan de organische 
groei van een boom of bloesem. 
Aan takken kunnen meerdere 
bladeren(=woningen) komen en 
een woning kan wegdwarrelen om 
ergens anders een nieuwe wijk te 
planten.

Autark
Autark leven vergroot het bewustzijn over de 
omgeving en de (eigen) verantwoordelijkheid 
daarvoor. Dit bewustzijn leidt tot (duurzame) 
gedragsverandering. 

Autarkie betekent dat wij minder afhankelijk 
worden van het bestaande grid, dat complex 
en afstandelijk is.

Een systeem op kleine schaal kan zich 
sneller aanpassen: het is minder kwetsbaar
voor grote veranderingen.

Sociale cohesie
Toch heeft een gedeelde leefomgeving ook 
veel voordelen. Door samen met anderen te 
leven, ontstaan sociale structuren. Mensen 
worden bewuster van hun gedrag door naar 
elkaar te kijken.
Bovendien kunnen meerdere woningen 
samen efficiëntere installaties aanschaffen. 
Zo kunnen energieoverschotten worden 
uitgewisseld.
Ook kan energie samen beter worden 
opgeslagen en kunnen installaties als 
methaanvergisting worden gedeeld.

visie:
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in het kort

de ruggengraat
pagina 6 

De drijvende woning is constructief 
en installatietechnisch opgehangen 
aan de ruggengraat, de kern van het 
huis.

de capsules
pagina 6 

De flexibele capsules herbergen de 
leefruimten van het huis: slapen, 
wonen, werken.

schema plattegrond

flexibiliteit
pagina 7 

Het bouwsysteem is Industrieel 
Flexibel en Demontabel, zodat het huis 
aanpasbaar en levensloopbestendig 
wordt.

drijven
pagina 8 

De woning drijft op een 
modulair systeem van 
balken en drijvers. 

binnenklimaat
pagina 9 

Optimale oriëntatie zorgt voor 
efficiënte klimaatbeheersing; 
zomerwarmte wordt ‘s winters 

hergebruikt.

energie
pagina 10 

De woning is optimaal vormgegeven 
voor het generenen van energie uit 
wind (en zon). Een vliegwiel slaat 

de electriciteit duurzaam op.

water
pagina 11 

Drinkwater wordt alleen gebruikt 
om te drinken. Alle waterstromen 
worden optimaal gebruikt en schoon 

teruggegeven aan de natuur.

afval = voedsel
pagina 12 

Recycling wordt upcycling. Door 
een actief scheidingssysteem 
leveren de bewoners schone 
herbruikbare afvalstromen terug.

rent to recycle
pagina 15 

Bewoners worden mede-eigenaar van 
rent to recycle. Elke onderdeel van het 
huis wordt gehuurd zodat het na gebruik 
kan terugkeren in de kringloop. 

levenscyclus
pagina 13 

De biosfeer en de technosfeer 
blijven gescheiden in het gehele 
leven van de woning: cradle to 
cradle!

kosten
pagina 14 

Integrale duurzaamheid voor efficiente 
investering!
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ruggengraat en capsules

Ruggengraat
De ruggengraat wordt is de kern van het 
huis. Hier worden de vaste elementen 
van de woning ondergebracht, zoals 
de keuken, de badkamer en de 
installaties. Ook het transport van 
electriciteit, water en andere stromen is 
hierin geconcentreerd.

Vleugel als voorbeeld 
De vorm van de ruggengraat is 
geïnspireerd op een vliegtuigvleugel, 
wordt de wind optimaal versneld. 
Daardoor behaalt de geplaatste 
windmolen een veel groter rendement 
dan in een normale stedelijke omgeving. 
Daarnaast zorgt de kromming van de 
ruggengraat ervoor dat PVT-collectoren 
op het dak optimaal georiënteerd zijn 
op de zon. 
Het huis is draaibaar, zodat het de 
oriëntatie kan aanpassen aan wind en 
zon.

Zichtbare techniek 
De installaties zijn in deze woning in het 
dagelijks leven prominent aanwezig. Ze 
zijn niet weggestopt in een technische 
ruimte, maar bevinden zich in het zicht. 
Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt 
welke techniek nodig is om autarkisch 
te leven. 

Capsules
Aan de ruggengraat worden capsules 
gehangen. Terwijl in de ruggengraat 
alle vaste functies en elementen een 
plaats hebben, herbergen de capsules 
vrije ruimte (voor wonen, werken of 
slapen). De capsules zijn opgebouwd 
uit een spantsysteem dat aansluit op de 
ruggengraat. Veranderen of bijplaatsen 
van leefruimte wordt daardoor 
gemakkelijk: Flexibel want modulAIR!
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flexibiliteit

Flexibel huis in alle levensfasen
In de capsules bevindt zich de leefruimte 
van het huis. De capsules zijn aanpasbaar 
aan de veranderende leefsituatie van de 
bewoners. 

Door een modulaire opbouw kunnen 
capsules eenvoudig worden toegevoegd 
of verwijderd. De vrije indeling maakt de 
ruimte vrij in gebruik. Bovendien kunnen 
capsules op verschillende hoogten worden 
bevestigd. Zo kan een gezin capsules op 
meerdere niveau’s hebben, terwijl een 
ouder stel alle ruimte gelijkvloers kan laten 
uitvoeren.

Op deze manier wordt de woning volledig 
levensloopbestendig.

Flexibele en demontabele 
constructie
Alle verbindingen van de capsules 
worden demontabel uitgevoerd. De 
woning is hiermee volledig volgens de 
IFD-methodiek  opgebouwd (industrieel, 
flexibel en demontabel).

Doordat het drijflichaam ook bestaat uit 
flexibele modules, kan dit eenvoudig 
worden aangepast aan de veranderende 
belastingen door wijzigingen van de 
capsules. 

Toekomstige technologie 
In de woning is rekening gehouden met 
nieuwe ontwikkelingen. De gekozen 
technologieën zijn zo geplaatst dat zij 
kunnen worden vervangen, wanneer een 
betere technologie beschikbaar komt.
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blokdrijver
Biofoam (biologisch 
afbreekbaar EPS)
v.v. waterdichte huid
(EPDM-membraan)

bakdrijver
Govaplast (gerecycled 
kunststof) v.v. luchtkamers;
ruimte voor installaties / 
helofyten

drijven

Scheefstand 
Door excentrisch aangrijpende krachten 
zoals windbelasting zal de woning kunnen 
roteren. De verticale (gewichts)belasting   
gaat dit tegen. De scheefstand kan 
worden berekend aan de hand van drie 
punten in de constructie, het zwaartepunt, 
het drukpunt en het metacentrum. Het 
drukpunt is het ‘zwaartepunt’ van de 
opwaartse kracht van het water. Het 
metacentrum is het snijpunt van de 
opwaartse kracht met de ‘symmetrie-as’ 
van het gebouw. 
Voor waterwoningen is nog geen maximale 
scheefstand gedefineerd. Experts raden 
echter een maximale scheefstand van 
5° aan. Berekend is dat de volledige 
constructie hier aan voldoet.

Verdere uitleg constructie: zie bijlage

d n a t s f e e h c s 
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Drijfsysteem
Het modulaire drijfsysteem bestaat uit 
twee soorten drijvers: blokdrijvers en 
bakdrijvers. De blokdrijvers bestaan 
uit massief Biofoam, voorzien van een 
waterdichte huid. De bakdrijvers zijn 
gemaakt van Govaplast gerecycled plastic 
en zijn hol. In deze bakken is ruimte voor 
installaties, opslagtanks, helofyten en 
andere groenvoorzieningen.

Constructie
De ruggengraat van de woning bestaat 
uit spanten van inlands Larikshout (uit 
duurzaam beheerde bossen, FSC-
gecertificeerd). De spanten worden in 
twee richtingen verstijfd door beplating ter 
plaatse van de gevel. In hetzelfde grid als 
de spanten liggen vlak boven de waterlijn 
een reeks balken die krachten verdelen 
over het drijfsysteem.

(maximaal)
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warmte en binnenklimaat

koelen 
De woning wordt op warme dagen 
gekoeld met oppervlaktewater. De ‘koude’ 
wordt  in een warmtewisselaar afgegeven 
aan het vloerverwarmingscircuit.
Extra overwarmte uit de woning wordt 
opgeslagen in de warmtebuffer onder de 
woning. Deze drijvende waterbak levert ‘s 
winters warmte terug aan de woning.

De woning is zodanig vormgegeven dat 
zij niet te veel opwarmt. Het oppervlak van 
de oost- en westgevels is geminimaliseerd 
en goed geïsoleerd. Verder voorkomt 
zonwering in het glasoppervlak op de 
zuidzijde onnodige opwarming.

verwarmen 
In de winter laten de zuidgevels van de 
capsules zo veel mogelijk zonnewarmte 
binnen. Door de hoge isolatiewaarde 
van de schil gaat weinig warmte 
verloren.  Gebalanceerde ventilatie 
zorgt voor terugwinning van warmte uit 
ventilatielucht. 

De warmtebuffer onder de woning 
zorgt voor bijverwarming in de koude 
wintermaanden. In de waterbak van 6 
m3 kan 250 kWh aan warmte worden 
opgeslagen, genoeg voor de overbrugging 
van de winterperiode.

Door de genomen maatregelen komt de 
jaarlijkse warmtevraag neer op 35 kWh/
m2.

Vloer- en wandmaterialen met een warme 
gevoelstemperatuur kunnen de reële 
warmtevraag nog verder verminderen.

(zie de bijlage warmte)

Thermostaat op Energy-panel

De binnentemperatuur van de 
woonruimten kan worden ingesteld en 
aangepast op het energie-panel dat 
centraal in de woning is geplaatst.
Wanneer een bewoner de thermostaat 
hoger wil zetten, krijgt deze direct 
feedback over de gevolgen hiervan op 
de energievoorraad van de woning.

Warmhoudbank
De warmhoudbank is een manier om 
de gevoelstemperatuur te verhogen 
bij een lagere reële temperatuur.

De bank bestaat uit meerdere lagen, 
die “aangetrokken” kunnen worden.
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energie

Wind 
Wind is het grootste deel van het jaar 
aanwezig. De vorm van de ruggengraat 
is geoptimaliseerd voor het versnellen 
van de aanwezige wind. op het punt waar 
de lucht het snelst stroomt wordt een 
windturbine geplaatst die ruim twee keer 
zo veel energie opwekt als een losstaande 
windturbine. 
De orientatie van het huis wordt elke 
maand aangepast om optimaal wind te 
vangen. De wind voorziet voor 70% in de 
jaarlijkse elektriciteitsbehoefte.

Zon (PVT) 
Wanneer er geen wind is kan er worden 
teruggevallen op zonneenergie. Het ge-
bouw kan in windstille dagen meedraaien 
met de zon, en daardoor het rendement 
van de gecombineerde photovoltaische 
cellen en zonnecollectoren verhogen.
De PVT cellen voorzien voor de resterende 
hoeveelheid aan elektriciteit, genereren 
warm tapwater en een deel van de 
warmtebehoefte.

Vliegwiel 
Een vliegwiel is een efficiënte manier 
om elektriciteit op te slaan. Bovendien 
is de productie en levenscyclus 
aanzienlijk milieuvriendelijker dan die 
van een batterij of brandstofcel. Op 
volle snelheid kan het vliegwiel 165 kWh 
elektrische energie opslaan. Door de 
lange levensduur van een vliegwiel zijn 
de hoge investeringskosten op lange 
termijn gemakkelijk terug te verdienen.

Warmte
Een geisoleerde tank tussen de bioEPS 
drijvers slaat in de zomer 250 kWh 
warmte op. ‘s Winters kan de warmte 
weer gebruikt worden om het huis te 
verwarmen. Zo kan de woning zelfs bij 
7 wind- en zonloze dagen toch in haar 
behoeften blijven voorzien.

Warmtepomp
De warmtepomp ontrekt wamte aan het 
rivierwater om op een efficiënte manier een deel 
van het huis te verwarmen in de winter
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waterdrinkwater
Drinkwater wordt aangeleverd door een 
bunkerboot en gebruikt voor drinken, 
voedselbereiding en spoelen van vaat.

regenwater
Regenwater wordt opgevangen op het 
dak en in vijf stappen gezuiverd. Het 
is hierna bruikbaar voor bad, douche, 
wastafel, afwasmachine, kleren wassen 
met de hand en het schoonmaken van 
het huis.

oppervlaktewater
Oppervlaktewater wordt in drie stappen 
gezuiverd en vervolgens gebruikt voor 
de wasmachine en het doorspoelen van 
het toilet.

gedrag
- Drinkwater wordt met een voetpomp 
opgepompt, zodat de gebruiker een 
fysieke inspanning moet leveren en zich 
bewust wordt van de waarde van schoon 
drinkwater.
- Er wordt gebruik gemaakt van biologisch 
afbreekbare schoonmaakmiddelen om 
het helofytenfilter gezond te houden.
- In de wasmachine wordt gebruik 
gemaakt van een ecoball. Deze bol is 
gevuld met natuurlijke mineralen die 
de Ph-waarde van het water verhogen. 
Conventionele wasmiddelen zijn hierdoor 
niet meer nodig. 

afvalwater
Afvalwater wordt opgeslagen 

in een septic tank.

helofyten
Het restwater wordt door de helofyten 
geleid ter zuivering voordat het op het 
oppervlaktewater wordt geloosd.
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huishoudelijk afval

Biologische kringloop
In de woning is een no-mix toilet geplaatst, 
waarin vaste fecaliën en urine gescheiden 
worden. Urine bevat fosfaten. Fosfaat is een 
noodzakelijk mineraal voor het telen van 
gewassen en wordt verwerkt in kunstmest. 
De verwachting is dat er in de toekomst een 
tekort aan fosfaten zal ontstaan. Inspelend 
op deze ontwikkeling worden in de woning 
fecaliën en urine bij de bron gescheiden. 

GFT-resten, en eventueel ook fecaliën, 
worden gecomposteerd in een van de 
floaters onder de woning. Als de losse, 
drijvende bak vol is, kan deze gemakkelijk 
vervangen worden door een lege. De 
compost kan gebruikt worden in de eigen 
tuin, of voor bemesting van landbouwgrond. 
Zo komen belangrijke voedingsstoffen weer 
terug in de bodem.

Technische kringloop
Een Nederlands huishouden van 4 personen 
creeërt jaarlijks zo’n 416 kg kunststofafval. 
Dit afval heeft een marktwaarde van rond 
de 80 euro (zie bijlage). Met een barcode-
scanner wordt het materiaal van bijvoorbeeld 
een kunststof fles bepaald en wordt het 
kunststof bij de bron gescheiden. PE 
doppen komen in de PE container; flessen 
(bijv PET), worden eerst geshredderd, en 
nemen zo minder volume in.

kunststof afval
shredder

urine

compost

wc
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Aerogel

Isolatie materiaal

Inzamelen via 
Business model

Producthergebuik  
(snijden en naaien/lijmen)

Gerecycled  
Aerogel wraps

ETFE

Gebruik als 
gevelbekleding

Afdanken en 
versnipperen

Vermalen tot granulaat

Extruderen 
tot folie

Vlas

Isolatie in ruggengraad 
van woning

Afdanken en 
versnipperen

Composteren
Groeien 
van vlas

Weven van 
isolatiemateriaal

Lariks

Afdanken en 
versnipperen

Composteren
Groeien van 
inlandse Lariksbomen

Productie 
bouwmaterialen

Constructie capsules

Composteren

Biofoam

Drijvers

Afdanken en 
versnipperen

Groeien van 
suikerriet

PLA korrels, 
(gepolymeriseerd 
uit Lacide, van 
melkzuur dat 
ontstaat bij 
vergisting van 
suiker.)

materiaalkringlopen

De toegepaste bouwmaterialen zijn volledig 
herbruikbaar. Hierbij wordt er volgens 
het Cradle2Cradle principe onderscheid 
gemaakt tussen de technische en 
biologische kringloop. De levenscyclus van 
een aantal materialen is hiernaast te vinden.

technische kringloop

biologische kringloop
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kosten
Nr. hoofdstuk onderdeel Kosten 
01 Drijflichaam 
  Drijvers € 67.293 

  Houtconstructie € 4.180 
 € 71.473 
02 Ruggengraat 
  Houtconstructie € 12.040 
  Buitengevel (gehele systeem) € 7.476 
  Dak (excl pvt-elementen) € 4.525 
  Gevelopeningen € 3.500 
  Binnenwanden/openingen € 1.600 
  Afwerking/trappen € 10.671 
  Sanitair € 3.650 
 € 43.462 
03 Capsules 
  Constructie € 14.985  
  Buitenschil (vloer, wanden,dak)  € 18.785 
  Gevelopeningen € 24.900 
  Afwerking € 4.680 
  Inrichting Dakoppervlak € 2.143 
 € 65.493 
04 Installaties 
  Waterinstallaties € 5.350 
  Afvalwaterinstallaties € 1.080 
  Warmte (winning en opslag) €13.030 
  Energie (winning en opslag) € 123.000 
  Klimaatinstallaties € 2.500 
  Elektra/ verlichting € 4.810 
  Overige installaties € 700 
 € 150.470 
05 Inrichting 
 € 15.500 
  
 Totale Bouwkosten (01, 02, 03, 04,05)                                             € 346.397   
        AK, ABK, W&R                                                                              € 41.568 
  Aanneemsom                                                                                   € 387.964   
  
 BTW     19%                                                                                       € 73.713     
  
 Totaal                                                                                               € 461.667     
  
 Legeskosten Amsterdam                                                                    € 13.000   
 Honoraria (Architect, constructeur, installatieadviseur)                     € 48.000   
 Ligplaatskosten                                                                                   € 0            
 Afmeer/terrasvoorzieningen                                                                € 18.557   
  
 Totale stichtingskosten                                                                     € 541.234   
 

 

Nr. hoofdstuk onderdeel Kosten 
01 Drijflichaam 
  Drijvers € 67.293 
  Houtconstructie € 4.180 
 € 71.473 
02 Ruggengraat 
  Houtconstructie € 12.040 
  Buitengevel (gehele systeem) € 7.476 
  Dak (excl pvt-elementen) € 4.525 
  Gevelopeningen € 3.500 
  Binnenwanden/openingen € 1.600 
  Afwerking/trappen € 10.671 
  Sanitair € 3.650 
 € 43.462 
03 Capsules 
  Constructie € 14.985  
  Buitenschil (vloer, wanden,dak)  € 18.785 
  Gevelopeningen € 24.900 
  Afwerking € 4.680 
  Inrichting Dakoppervlak € 2.143 
 € 65.493 
04 Installaties 
  Waterinstallaties € 5.350 
  Afvalwaterinstallaties € 1.080 
  Warmte (winning en opslag) €13.030 
  Energie (winning en opslag) € 76.000 
  Klimaatinstallaties € 2.500 
  Elektra/ verlichting € 4.810 
  Overige installaties € 700 
 € 103.470 
05 Inrichting 
 € 15.500 
  
 Totale Bouwkosten (01, 02, 03, 04,05)                                             € 299.397   
        AK, ABK, W&R                                                                             € 35.928 
  Aanneemsom                                                                                  € 335.325    
  
 BTW     19%                                                                                      € 63.712      
  
 Totaal                                                                                               € 399.037     
  
 Legeskosten Amsterdam                                                                    € 13.000   
 Honoraria (Architect, constructeur, installatieadviseur)                     € 48.000   
 Ligplaatskosten                                                                                   € 0            
 Afmeer/terrasvoorzieningen                                                                € 18.557   
  
 Totale stichtingskosten                                                                     € 478.594   
 

Investeringsraming II gaat uit van een hoog ambitieniveau 
op het gebied van duurzaamheid. Hierbij is voor de 
energieopslag gecalculeerd met een vliegwiel.
De hogere investering verdient zich terug in een 
duurzamere exploitatie van de woning.

woning uitgerust met vliegwielwoning uitgerust met accu’s

Investeringsraming I gaat uit van het taakstellende 
budget. Hierbij is ter reducering van de kosten voor de 
energieopslag gecalculeerd met accu’s.  
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rent to recycle

Business-model
In de hiervoor getoonde investeringsraming 
werd ervan uitgegaan dat de woning in 
één keer gebouwd en gefinancierd wordt. 
Hieronder wordt een ander business-model 
voorgesteld: rent to recycle.

Bewones worden daarbij mede-eigenaar 
van  de rent to recycle-organisatie die de 
woningen exploiteert. Alle onderdelen van 
de woning kunnen vervolgens worden 
gehuurd van rent to recycle, dat ook de 
reparaties en vervanging van onderdelen 
verzorgt. Zo gebruikt een bewoner een 
onderdeel slechts zolang hij hier behoefte 
aan heeft. Het wordt bovendien eenvoudig 
een voordelig de woning aan te passen 
aan veranderende leefomstandigheden.

Het verschil in technische en economische 
levensduur van elementen kan benut 
worden, omdat onderdelen gemakkelijk 
hergebruikt kunnen worden. Bovendien 
garandeert het rent to recycle-systeem een 
verantwoorde afronding van de kringloop 
van materialen en elementen.

Bewoners kunnen de behaalde winst ten 
opzichte van traditioneel bouwen deels 
uitgekeerd krijgen als dividend. Daarnaast 
kan de winst worden geïnvesteerd in het 
ontwikkelen van duurzame technologieën 
en in de gedeelde leefomgeving.

cycle

Rent - to  - Recycle

Rent - to - Recycle


