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MAATSCHAP VOOR RUIMTELIJK ONTWERP

de leegte, die is bijzonder

schaars

en tussen de leegte

is ruimte voor verschil

minder ordening

meer vrijheid

spel, losheid en fantasie





Attika’s Waterwooncatalogus is in de eerste plaats een inspiratiebron. Voor

iedereen die denkt aan of over wonen op het water. Een referentiekader met

beelden en ideeën waarin wezenlijke eigenschappen van wonen op het water

onbevangen ontwerpend worden onderzocht.

Attika Architekten verdiept zich sinds het begin van de jaren negentig in

drijvende bebouwing, zowel op stedenbouwkundig als op architectonisch en

bouwkundig niveau. Dit resulteerde in een drietal rapportages (Op het water
wonen I, II en III).

Van mei 1999 tot eind 2000 werkte Attika in opdracht van de gemeente

Amsterdam aan het grootste drijvende gebouwencomplex in Nederland, het

bezoekerscentrum IJburg. Dit complex is inmiddels gerealiseerd en sinds

november 2000 geopend voor publiek. Met deze ervaringen is grote expertise

ontstaan op het gebied van drijvende gebouwen.

Naast de kennisuitbouw bleef bij Attika de behoefte bestaan het wezenlijke van

wonen op het water te doorgronden; om steeds weer nieuwe aspecten te

ontdekken van een woonmilieu dat pas sinds kort serieuze professionele

aandacht krijgt.

Vertrekpunt voor alle ontwerpen in de catalogus zijn de fundamentele

eigenschappen van water en de water-woonomgeving. Dat water spiegelt

bijvoorbeeld, waardoor de gebruikelijke harde scheiding tussen gebouw en

aarde op het maaiveld plaatsmaakt voor reflectie waarin gebouw, water en

lucht zich verdubbelen en mengen. Een reflectie die bovendien commentaar

geeft op de wind door soms strak en statisch te zijn, om kort daarop

relativerend zacht te rimpelen. En ook dwarrelende lichtjes werpt op het

plafond.

waterwooncatalogus





En dat dingen op water drijven en dat die dingen al drijvend bewegen. Dat dit

bewegen voelbaar mag zijn, moet zijn misschien, zonder dat het je hindert. Dat

hoge dingen bovenin meer bewegen dan lage dingen, onderin. En dat het

schommelen en dobberen zelfs in volstrekte duisternis een essentiële

waterwoon-ervaring is.

Dat je water hoort borrelen en zuigen en sissen. Dat je water ruikt. Dat je leven

vermoedt in de schijnbaar peilloze diepten en dat dit leven zich regelmatig

daadwerkelijk met geplons laat kennen.

Maar ook dat op en bij het waterwonen een uitgebreide culturele traditie heeft

met reminiscenties aan de burcht met slotgracht, Venetië, de ark van Noach.

Of in de optimistische technische fantasieën van onderwatervaart en

civieltechnische heroïek.

Dan zijn er de elementen die zich op het water heftig manifesteren: de wind

valt aan over de watervlakte en slagregens mengen zich met opgezweept

oppervlaktewater tot een alles doordringende douche. De zon brand hard

zonder de schaduw van bomen of bergen en reflecteert bovendien onrustig op

het wateroppervlak.

Tenslotte is er nog het menselijke enthousiasme voor het water; de drang er in

te willen springen, er over weg te zeilen, de diepten te verkennen, het leven er

uit te hengelen (en weer terug te gooien) of tegen beter weten in voorbij de

horizon te willen zien.

Al deze gedachten liggen onder de ontwerpen in Attika’s waterwooncatalogus.

Soms is een aspect expliciet uitgewerkt (duikhuizen, Nautilus) soms mengen

ideeën tot een meer poëtisch beeld (Villa Aqua). In alle gevallen hoopt Attika

haar enthousiasme voor wonen op het water aan u over te dragen.





wonen op het water
Op het water zijn uitersten mogelijk.

Aan de ene kant is er de armada, een leger van woningen. Kracht in herhaling.

Helemaal aan de andere kant bevindt zich het drijvend zelfbouwparadijs, waar

elk individu zijn dromen kan realiseren.





duikhuizen

Het duikhuis, een toren in de

waterwereld. Vanaf de hoek springt

de waaghals van de duikplank, van

zijn huis. De drie verdiepingen zijn

onderling uitwisselbaar zodat

verschillend gebruik mogelijk is. De

lagen worden verbonden door een

interne trap, maar ook buiten, in de

duiktoren, wentelt een trap

omhoog. Het dakterras biedt door

de hoogte een mooi uitzicht over

het omliggende water.





villa startblok

In dit ontwerp speelt water op twee

manieren een rol. De woonkamer

heeft een relatie met open water,

de slaapverdieping is georiënteerd

op een 50m zwembad. Aan de

andere kant ligt een groot terras.

Het geheel roept het beeld op van

een traditioneel zwembad.





sail-in

De een is niet zonder de ander.

Het huis drijft, de boot vaart. Het

huis is een haven. De legplaats

van de boot is in de huiskamer.

Zowel in vorm als in materialisering

lijken beide op elkaar. De gebogen

vormen van witgeverfd metaal en

gelakt hout.





villa vistentje

Villa vistentje is een woning die

zich aan het einde van een

waterwoongebied bevindt. Rust

overheerst. In een laag vormt

zich onder een gebogen dak

een woning, functioneel

gezoneerd. Ook de buitenruimte

ligt onder de boog; hier kan

doek omhoog worden

geschoven voor meer of minder

openheid.





casa aqua

Water en vuur

met hal en haard

kamers en suite

en een geheime route

weerspiegelt Casa Aqua

een weinig efficiënt

maar wel ontspannen leven





nautilus

Half onder water, half boven water;

Nautilus hangt  schuin in het water.

Als een metalen ding vervreemdt

dit object. Over het dak lopend kun

je naar binnen. De ruimte binnen is

vloeiend. Ook hier overheerst het

metaal. Daglicht  komt slechts aan

een kant naar binnen, soms

gefilterd door gekleurd glas.





drijvende tuinen

Deze woning wordt gekarakteriseerd door het schuine, begroeide dak aan de

steigerkant, en de hoge glazen

gevel aan de waterkant. Het ruimtelijk beeld op de steiger wordt in hoge mate

door het gras bepaald, een groene kom. De entree van de woning is een

snede in dit grasvlak. In de woning opent de ruimte zich en culmineert in een

dubbel hoge woonkamer waarin het water alom aanwezig is.





het aquarium

Drijvend glas. Wonen onder de

waterspiegel, maar ook erboven.

Het omgekeerde aquarium. Geen

water binnen, maar water buiten.

Deze woning is voor degene die

niet bang is gezien te worden.





de banaan

De banaan heeft een

overhangende woonkamer die

een prachtig ingekaderd uitzicht

op het water geeft. Geschakeld

vormen deze woningen een

front van telescopen. Tussen de

woningen bevinden zich de

buitenruimten.





saturnus woning

De saturnuswoning is de alzijdige

woning die in een ring ronddraait.

De oriëntatie van de woning is

veranderbaar naar gelang de

wensen van de bewoners.





de watervlo

De watervlo heeft een bijzonder

drijfsysteem. Drie hoge poten

verbonden met drijfbollen

dragen de woning. De zon

reflecteert in het water en geeft

een rimpeling van licht op de

onderzijde van de schaal.





knotsen en dobbers

De knotsen en dobbers zijn

compleet aangepast aan de

natte waterwereld. Hun

zwaartepunten liggen laag,

waardoor ze stabiel zijn.

De dobbers en knotsen spelen

met de waterspiegel. Hun kracht

ligt op de scheiding tussen

onder en boven.



waterwoonverkavelingen

Waterwoningen kunnen, zoals ook

woningen op het land, in

verkavelingen worden geordend.

De volgende verkavelingsmodellen

verschillen van elkaar in structuur,

dichtheid en andere

eigenschappen als ruimtelijke

transparantie en geschiktheid voor

klein- of grootschalige locaties. De

boom, de cactus, de lagune, de

waterlelie en de bloem zijn

modellen die deze verschillen laten

zien en alle hun specifieke

kwaliteiten hebben.

Deze verkavelingen zijn

onderzocht en uitgewerkt in

eerdere waterwoonboekjes van

Attika.



boom

De boom bestaat uit een stam en

takken. De stam is de

hoofdontsluitingspier, zonder

aanliggende bebouwing. Het is de

belangrijkste toegang met ook de

leidingen, kabels en riool. De

takken zijn de zijpieren waar de

woningen aan liggen. De woningen

krijgen een deel van de zijtak als

privé-ruimte. De kwaliteiten van de

woonmilieus zijn dichtbij het land

anders dan aan het uiteinde van

de stam. Dichtbij het land

overheerst het karakter van het

binnenwater, verder naar het

uiteinde neemt de transparantie en

de betrokkenheid met grote

watervlakken toe.





cactus

De cactus is typologisch een boom zonder takken of een halve lagune. Een

van het land stekende pier, met aan beide zijden woningen. Het model is

kleinschalig in vergelijking met de andere modellen en is geschikt voor zowel

binnen- als buitendijkse toepassing. De cactus biedt een besloten leefmilieu en

is wat eenvormiger van karakter dan bijvoorbeeld de boomverkaveling. Wel

verhoogt de relatief kleine lengte van de pier de betrokkenheid met het land.





lagune

De lagune bestaat uit pieren die

zich in een regelmatig patroon

paralel spannen tussen land en

land. Aan de uiteinden, evenwijdig

met de wal, zijn de pieren middels

een steiger gekoppeld. Door

weglatingen en bruggen worden

verbindingen dwars op de

pierrichting gemaakt. Deze

verkaveling is bij uitstek geschikt

voor luwere locaties. Het een

model met een besloten karakter.

Door de opname van rietpartijen en

lagunebos wordt verwevenheid

met het land mogelijk.





waterlelie

Van de hier gepresenteerde

verkavelingstypen is de waterlelie

het meest radicaal. Hier wordt

letterlijk “gewoond op het water”, dus

zonder vaste oevervebinding. Het

type is geschikt voor binnen- en

buitendijkse situaties, zowel dicht bij

het land als verder op het water.

De vrijheid en flexibiliteit zijn groot:

er zijn veel; verschillende typen

woningen inpasbaar. De waterlelie

bestaat in feite slechts uit een raster

van ankerpalen, één paal per

woning. Op het land hebben de

woningen een oevervoorziening:

parkeerplaatsen, een steiger voor

een bootje, een berging, centrale

voorzieningen, speelplaatsen, groen,

reddingsmiddelen.





bloem

De bloem bestaat uit een ring van

woningen die drijven, en is

verankerd om een damwandkoker

gevuld met aarde. De bloemen zijn

onderling en met het land

verbonden door pieren. De

verkaveling is geschikt voor

toepassing in ruwere en

buitendijkse gebieden vanwege de

compacte organisatie en de

beschutte kern. De kwaliteiten van

de bloem zijn vergelijkbaar met die

van een hofje.





Op het water wonen
Juni 1993

Een rapportage van de resultaten van een onderzoek dat Attika Architekten in

opdracht van de gemeente Amsterdam heeft gedaan naar het wonen op drijvende

constructies in het water in Nieuw Oost.

Op het water wonen II
December 1995

Een vervolgonderzoek door Attika Architekten voor de Stedelijke Woningdienst van

Amsterdam

naar de mogelijkheden van drijvend wonen in IJburg. Onderzocht is onder meer in

hoeverre

drijvend wonen in hogere dichtheden kan worden toegepast en de consequenties van

technische

randvoorwaarden en infrastructuur. In het rapport zijn visies ontwikkeld op de kwalitatieve

en

landschappelijk mogelijkheden van drijvende woningbouw.

Op het water wonen III: steigereiland
Maart 1998

Een verslag van het derde onderzoek naar de mogelijkheden van drijvende woningbouw

voor de

Woningdienst van de gemeente Amsterdam. De vraag was verkavelingsmodellen voor te

stellen

voor een concrete locatie: Steigereiland. Opnieuw is gezocht naar een zo hoog mogelijke

dichtheid,

gekoppeld aan kwaliteiten.

IJ-steiger 4
juni 1999

Inzending voor de (gewonnen) prijsvraag voor het drijvende Bezoekerscentrum IJburg in

Amsterdam.

Start uitvoering: februari 2000. Gereed: augustus 2000.

boekjes Attika Architekten



a
tt

ik
a

 a
rc

h
it
e

k
te

n

Attika Architekten:

Bethaniendwarsstraat 6M

1012 CB Amsterdam

Tel: 020-3306905

Fax: 020-3306907


