Twee landrotten kochten een vrachtschip direct van de pensionerende
schipper. 21 m stalen scheepswand werd verwijderd om op de ligplek in
de Amersfoortse Eem te passen. Dat staal kreeg een tweede leven in de
woonkamer. Zo goed doordacht is de hele verbouwing tot modern
woonschip uitgevoerd. Met respect voor de ziel van het vaartuig.

1

TEKST INGEBORG VAN LIESHOUT FOTO’S JANSJE KLAZINGA

Een schip
vol licht
1 Op dit woonschip leef je buiten in de stad. Woonboten zijn vrijstaande woningen die net zo vaak aan de
stadsrand in de natuur als in het centrum liggen.
2 De witte theehut is uitvergroot, waarbij de karakteristieke vorm van het gebogen dak met afgeronde hoeken
behouden is gebleven. Vanuit de woonkeuken omlijst het eveneens gebogen houten kozijn het uitzicht.

58 BUITENLEVEN

HUISJE
BOOMPJE
BUITENLEVEN
WIE Wim (52) en Anneke (51) Robbertsen
WAAR rivier de Eem, Amersfoort (UT)
WAT voormalig vrachtschip, type
Kempenaar
BOUWJAAR 1960, werf Duivendijk
OPPERVLAKTE 160 m2
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“Het schip heeft de koers van
mijn leven veranderd”

60 BUITENLEVEN

3

S

tel: je woont al je hele leven in Woudenberg, je geboortedorp. De naam zegt het al: veel bos, maar geen water te
bekennen. Wat bezielt je dan om een vrachtschip te

kopen, waarmee je ook nog eens wilt varen? Bij Wim en Anneke
Robbertsen ontstond in het clichématige midden van hun leven
de wens om aan het water te wonen. Die droom escaleerde tot
de ultieme ‘waterwoonbeleving’: een modern woonschip
waarmee je de Europese wateren kunt bevaren. Het hele proces,
van aankoop tot verhuizing, hielden ze aanvankelijk geheim.
Enerzijds omdat ze hun keuze eigenlijk niet zo goed konden
uitleggen, anderzijds hadden ze geen zin in commentaar en
goedbedoelde adviezen. Pas toen de plannen voor het schip definitief waren, deelden ze op Facebook-pagina Woonschip
Robbedoes hun verbouwingsavonturen en vaartochten.
Wim en Anneke krijgen veel complimenten, maar worden ook
regelmatig gecorrigeerd als het aankomt op de juiste scheepstermen. “We leren nog steeds bij”, zegt Wim stralend. Anneke
vertelt dat ze zichzelf helemaal heeft leren kennen tijdens het
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bouwproces. “Ik doe de dingen nu veel meer zoals ik het wil. Het
schip heeft de koers van mijn leven veranderd.”

Respect voor het originele
In het ontwerpproces, dat meerdere jaren in beslag nam, hebben
Wim en Anneke hun oog voor detail tot aan het einde toe weten
te houden. Techneut Wim heeft zelfs de plaatsing van de
schroefjes doordacht, terwijl Anneke geen mogelijkheid tot
hergebruik onbenut liet. De overtollige scheepshuid doet dienst
als roomdivider, de oude loopplank is wandtafel geworden, de
patrijspoorten komen van het buurschip, een zwart-wit tegelpatroon op de vloer laat zien waar ooit het toilet was. En wie naar
de bed & breakfast in de roef loopt, gaat met een sprong in de
tijd terug naar de jaren zestig. Een typisch voorbeeld van hoe het
stel met respect voor het originele schip zijn eigen ontwerp heeft
laten bouwen. De uitvoerders moesten er meer dan eens van
zuchten. De witte theehut met de afgeronde hoeken – waarin
zich nu een keuken met riant uitzicht bevindt – is uitvergroot,
zodat je niet meer door weer en wind hoeft om in de roef of het
stuurhuis te komen. Een glazen lichtstrook tussen theehut en
stuurhuis markeert wat ooit buiten was. De daklichten in het dek
zijn van gebogen glas, waardoor daglicht diep doordringt in wat
een paar jaar terug nog een donker laadruim was. Dat de
uitvoering met uiterst vakmanschap is gedaan en over elk detail
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is nagedacht, zie je aan de traptrede die precies aansluit op de
hoogte van de patrijspoort.

Prijswinnaar
Het varende woonschip Robbedoes is verkozen tot de Woonboot
van het Jaar 2016, een prijs uitgereikt door VLOTmagazine dat
aan boord van alle bijna twaalfduizend woonboten in Nederland
wordt bezorgd. Waarom, dat zie je misschien wel meteen als je
voor de deur staat. Door de glazen strook kijk je door een
patrijspoort in de oude scheepshuid zó op het nog functionerende motorblok. Een gelaagdheid waar een architect trots op zou
zijn geweest.

3 Vanuit de keuken kijk je hoog over de Eem uit. De eettafel is gemaakt van
een oud onderstel van een tekentafel en een industriële kabelhaspel.
4 Het woonverblijf van de schipper, de roef, is grotendeels gebleven zoals hij
was. Anneke heeft de jarenzestigstijl waar nodig nog versterkt.
5 Een glazen lichtstraat overdekt de ruimte die vroeger tussen theehut en
stuurhuis zat. Je kunt nu binnendoor naar de roef en naar het stuurhuis.
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7 VRAGEN AAN ANNEKE
Heb je onverwacht plezier van wonen in

uitzicht. Ook genieten we erg van alles wat

een woonschip?

er in en op het water leeft en langs vaart.

“Het duurzame vakantiegevoel is echt heerlijk.

Daar worden we zo blij van, ook al zien we

Dat delen we graag met de vele mensen die

het vanachter glas.“

we over de vloer krijgen. En dan die verbaasde gezichten iedere keer, zo leuk! Het zorgt

Hoe verschillen zomer en winter?

voor erg veel positiviteit om ons heen.”

“In de winter trekken we ons graag terug in

6 In de slaapkamer hebben

het ruim, waar nu onze woonkamer is en de

gebruiksvoorwerpen uit het

Wat heeft de verhuizing voor je betekend?

houtkachel staat. In de zomer zitten we

verleden een plaatsje gekregen,

“Door de stap van wal naar schip leerde ik

vooral in onze woonkeuken of op het dek,

mezelf nog beter kennen. Ik ontdekte

en als we varen zitten we in de stuurhut.”

nieuwe passies, zoals het schrijven van

bijvoorbeeld de stalen ladder en
de houten pikhaak.
7 D e badkamer is van alle moderne

blogs. Ook merkte ik best creatief te zijn qua

Wat is jullie favoriete ligplek?

inrichting en met het maken van nieuwe

“Overal waar we met Robbedoes kunnen

gemakken voorzien. Met strak

meubelstukken van afval of oude spullen. Ik

komen. Midden in een stad als Haarlem,

gelakt teak en oude navigatielich-

denk veel meer in mogelijkheden en

Delft, Dordrecht, Amsterdam of ons eigen

oplossingen, zo bevrijdend.”

Amersfoort. Of aan een onbewoond eiland,
langs een bedrijventerrein tussen de

Wil je er nooit meer weg?

vrachtschepen; het maakt ons niet uit.”

“Nooit is een woord dat ik niet snel gebruik,

ten is de scheepse stijl behouden.
8 Anneke en Wim varen met hun
woning de Nederlandse wateren
af. Maar thuis, waar ze naar de

maar ik geniet erg van de vrijheid van deze

Welk moment blijft je bij?

buurman zwaaien, is aan de

manier van wonen. Misschien is - als ik oud

“Voor de uitreiking van de Woonboot van

Amersfoortse Eem.

en versleten ben - een woonark praktischer,

het Jaar-prijs werden we, samen met de

maar wat mij betreft blijven we de komende

voormalige vrachtschipper en zijn vrouw,

twintig jaar hier wonen. Dat hier is dan wel

van boord gehaald in Zwolle, waar Robbe-

variabel: ons thuis is waar Robbedoes ligt.”

does toen lag. Daar waren we vanwege
Wims praktijkexamen voor het Groot

9 Bij het verwijderen van 21 m lengte
is de zeeg (de doorbuiging in
lengterichting) van het schip zo
veel mogelijk behouden gebleven.
Vanuit de uitvergrote theehut –

Wat betekent het buitenleven voor jullie?

Vaarbewijs. Later die dag voeren we terug

“We ervaren de jaargetijden veel intenser en

naar ons huis in Amersfoort, met zowel de

wat nu de keuken is – sta je in één

worden dagelijks verrast door een nieuw

prijs als het diploma op zak.”

stap op het terras.
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TIP
Anneke: ”Durf met
de zaag en wat verf
eens gekke dingen met
je ‘oude’ meubels
te doen.”

10 De buitenkant van het stuurhuis is nu binnen te bewonderen. Door
de patrijspoort werp je een blik op de machinekamer, die schoon en
geordend is. Iets anders verwachten we ook niet van deze
nieuwbakken schipper.
11 Hier toont zich het perfectionisme van Wim: de op- en aantreden
van de trap zijn zo berekend dat de bovenkant van de trede
precies doorloopt in de patrijspoort. De leuning is een gevonden
roeispaan, bevestigd aan de voormalige scheepshuid. Niets wordt
hier zomaar weggegooid.
12 Het dakraam, dat precies de buiging van het scheepsdek volgt
(een technische noviteit), werpt licht op de wereldkaart met
markeringen van Wim en Annekes verre reizen.
13 De boeken staan in het gangboord, waarover de schipper ooit
langs zijn schip naar voren liep. Door de fikse patrijspoort zie je
de roeiers op de Eem voorbijschieten. En als Robbedoes vaart,
klotsen de golven tegen het glas.
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FAVORIETE ADRESSEN
Woodies aT BerLin
“Hotspot voor alles wat nautisch en
authentiek is.” Een mooie ontmoeting
van styliste en scheepstimmerman.
Ms. van Riemsdijkweg 51,
Amsterdam, 06 43008100,
www.woodiesatberlin.nl

Vrieshuis14
In een oude geldkistjesfabriek vind je
600 m2 aan industrieel, vintage en
design klassiekers in een mooie mix.
Maarsbergseweg 23, Leersum,
06 46320295, www.vrieshuis14.nl

De Silo Meubels & Zo
Wat ooit een opslagplaats was voor
graan, is nu een inspirerende
woonwinkel met 700 m2 aan avontuurlijke woonideeën. Van salontafels
uit India tot robuuste metalen lockers.
Parallelweg 2A, Woudenberg,
033 2861120, www.desilo.nl

Leen Bakker
Bij Leen Bakker heeft Anneke kussens,
kleden en stoeltjes gevonden. Met een
scherp oog vind je er mooie woonartikelen voor lage prijzen.
Amsterdamseweg 39A,
Amersfoort, 033 4450188,
www.leenbakker.nl

Chateauroux
Aan boord van woonschip Schip
Formosa verkoopt Petra Munneke
nieuwe scheepsartikelen en nautische accessoires met een verleden.
Javakade 73, Amsterdam,
020 4185663,
www.patrijspoorten.nl
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