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Arkup #1: �oating like a butter�y, solid as a rock

Drijvende villa, verplaatsbaar jacht en stabiel woonhuis: de Arkup #1 is het allemaal. Deze wereldprimeur werd begin dit jaar als ‘next-

generation �oating home’ gepresenteerd tijdens de Miami Yacht Show. Arkup #1 is niet alleen een luxe, drijvende villa van twee

verdiepingen hoog, maar ook een 22 meter lang jacht dat elektrisch wordt aangedreven. Bovendien beschikt Arkup #1 over nog een

wereldinnovatie: een hydraulisch systeem van vier palen met een maximale lengte van ruim 7,5 meter waarmee de woning net boven de

waterlijn kan worden opgetild. Arkup #1 verandert dan van drijvende villa in een stabiele paalwoning die orkanen kan weerstaan. Het

innovatieve ‘�oating home’ heeft een uitschuifbaar buitenterras van Esthec. Esthec was vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van

Arkup #1. De architect van de drijvende villa, Koen Olthuis van Waterstudio.NL, wil graag met Esthec® blijven samenwerken bij de verdere

ontwikkeling van drijvende woningen.

Behalve innovatief is de Arkup #1 ook extreem duurzaam: volledig CO2-neutraal, off-grid en zelfvoorzienend wat betreft energie- en

waterproductie. De drijvende villa functioneert op zonne-energie en beschikt onder meer over een innovatieve installatie voor de opvang en

zuivering van regenwater.

Arkup #1 is het antwoord op zeespiegelstijging en overstromingsrisico’s, vertelt Koen Olthuis, architect van Arkup #1. Met zijn bedrijf

Waterstudio.NL ontwerpt hij al 15 jaar waterwoningen die overal ter wereld worden gerealiseerd. Zijn drive is naar eigen zeggen ‘om steden

beter te laten presteren’. Olthuis: ‘De steden van nu zijn te statisch van karakter: gebouwen worden er voor decennia neergezet. Als ze er

eenmaal staan, kun je niets meer aan de stad veranderen. De behoeftes van een stad veranderen echter voortdurend. Door de urbanisatie

neemt de druk op de stad toe, terwijl de klimaatverandering zorgt voor grotere overstromingsrisico’s. Met drijvende woningen kunnen steden

maximaal en veilig gebruikmaken van de ruimte die zij tot hun beschikking hebben: op het water.’

Gefocust op innovatie

De Arkup #1 is uitgevoerd met een uitschuifbaar buitenterras van Esthec. Waterstudio.NL koos niet alleen vanwege de productkwaliteiten

voor het duurzame terrasmateriaal. Olthuis: ‘Natuurlijk: het terras is extreem slijtvast en 100% recyclebaar. Bovendien heeft Esthec een

prachtige uitstraling. De vloerdelen zien er qua design fantastisch uit, worden tailormade aangeleverd en daarna als een puzzel in elkaar gezet.

Belangrijker nog dan het product zelf, vind ik de �loso�e en de ‘spirit’ van het bedrijf. De drang naar verbetering en innovatie die wij als

Waterstudio.NL hebben, zie ik ook bij Esthec. Toen ik voor het eerst op bezoek ging bij Esthec dacht ik naar een vloerenboer te gaan, maar ik

kwam terecht in een laboratorium. Het bedrijf is niet slechts geïnteresseerd in het produceren en aanbrengen van een vloer, maar wil

meedenken en is volledig gefocust op innovatie. Voortdurend stellen zij zich de vraag hoe een vloer interactiever, intelligenter en dynamischer
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eye for detailEsthec Terrace with furniture designed by Paola Lenti; a perfect matchWear and slip resistant
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gemaakt kan worden. Het was voor mij als architect fantastisch om Esthec vanaf het begin te betrekken bij de ontwikkeling van Arkup #1. 

Onze intensieve relatie komt uitstekend van pas bij de verdere ontwikkeling van drijvende woningen. Ik weet zeker dat wij op de expertise van

Esthec kunnen bouwen.’

‘Het duurzame en innovatieve karakter van de Arkup #1 sprak ons meteen aan’ zegt Marcel van der Spek, directeur Esthec. ‘Het is bovendien

bijzonder om samen met een Nederlandse architect aan een wereldprimeur te werken. Wij geloven in zijn visie op de dynamische stad en hoe

drijvende woningen hierin een bepalende rol spelen. In de jachtbouw heeft Esthec zich al bewezen als een extreem duurzaam dekmateriaal.

Zon en zout water hebben geen grip op het materiaal dat ook nog eens eenvoudig schoon te houden is. Bij de ontwikkeling van Arkup #1

stonden die producteigenschappen centraal: het buitenterras moest gemakkelijk in gebruik zijn en nog eenvoudiger in onderhoud.’
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