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NEDERLANDER ONTWERPT ORKA AN
BESTENDIGE WOONBOOT 3 .0  À  TWEE

MILJOEN DOLLAR

(Foto’s: Business Insider)

Mooi om te zien hoe verschillend objecten worden genoemd, afhankelijk van de locatie het object zijn plek vindt.
Zo noemen wij hier in Nederland een huis op het water gewoon een woonboot, maar in Amerika noemen ze het
een ‘Luxury Floating Home’. Wat jullie willen, maar wij blijven het gewoon een woonboot noemen! Toch hebben
deze luxe woonboten een nogal Nederlands tintje, omdat ze zijn ontworpen door Koen Olthuis. De beste man is
een waar genie als het aankomt op wonen op water. Mocht je daar meer over willen weten, dan vind je onderaan
dit artikel een toffe Tedx Talk met Koen.
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Betaal je mee aan kolencentrales?
De Consumentenbond onderzoekt elk jaar de duurzaamheid van stroomleveranciers. En wat blijkt? Veel grote
leveranciers krijgen een dikke onvoldoende!
Check je leverancier

Omdat Amerika en de Caraïben eigenlijk altijd wel getroffen worden door orkanen, heeft Koen gekeken hoe hij
huizen kan ontwerpen die hiertegen kunnen. Zijn oplossing is simpel: bouw ze óp het water. Samen met de
startup Arkup heeft Koen huizen ontworpen die tegen categorie 4 stormen kunnen. Olthuis en Arkup noemen de
huizen zelf ‘livable yachts’, omdat ze ook zijn uitgerust met een motor om eventueel naar een veiligere plek te
varen. Wij zijn in ieder geval behoorlijk onder de indruk van het gedurfde ontwerp:

Meer informatie | Koen Olthuis studio | Arkup
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