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Donderdag, 24 September 2009 - (Jaargang: 44, Nr. 27)

Een villa op de oceaan

Cariene van Aart

Hij is bijna afgestudeerd bij werktuigbouwkunde, maar uitkijken naar
een baan hoeft de 24-jarige Eelco Hoogendoorn niet meer. Binnenkort
vertrekt hij naar San Francisco om zich daar bezig te houden met het
ontwerpen van drijvende huizen. Een unieke kans, vindt hij zelf, waar
hij zich volledig voor gaat inzetten. `Het is een hele uitdaging, ik denk
echt dat dit mijn ding is.'

Een voorbeeld van een project van The Seasteading Institute dat wonen op
de oceaan als toekomstbeeld heeft. (Foto: The Seasteading Institute)
Hoewel het ontwerpen van drijvende huizen geen alledaagse job is, kwam het idee om in die
sector te werken niet zo maar uit de lucht vallen. `Ik heb in dezelfde regio al stage gelopen
voor een ander bedrijf en had al geruime tijd contact met de mensen van de organisatie. De
ideeën en ideologie van het bedrijf spraken me aan, het contact bleef. Op een gegeven
moment dacht ik, dit is wat ik wil doen.' Eelco gaat aan de slag voor de non-profitorganisatie
The Seasteading Institute. Deze club wil met drijvende huizen wonen op de oceaan mogelijk
maken.
Heel gemakkelijk kwam Eelco niet aan zijn baan. `Omdat het een non-profit organisatie is,
was het niet meteen duidelijk of er wel geld was om nog iemand aan te nemen. Ik had zelf
ideeën over het ontwerpen van drijvende huizen maar ook oplossingen in gedachten voor de
problemen die je tegenkomt. Daar heb ik toen een paper over geschreven en uiteindelijk was
de kogel door de kerk, ik mocht komen.'
In de huizen die The Seasteading Institute voor ogen heeft is permanent te wonen op zee,
volledig autonoom van het vasteland. Bouwen op de oceaan is alleen heel andere koek dan op
het vasteland of binnenwateren. Dat is dan ook de uitdaging.`Op de oceaan gaat het er af en
toe wild aan toe. Het voornaamste probleem is eigenlijk dat er op de oceaan geen limiet is aan
hoe hoog de golven zijn. Ze kunnen letterlijk huizenhoog worden. Dit komt gelukkig niet heel
vaak voor, maar het is belangrijk dat de huizen dan geen schade oplopen. Daarnaast heb je
natuurlijk nog het probleem van zeeziekte. Vooral bij kleinere objecten komt zeeziekte nogal
eens voor, dus een goede stabiliteit is van belang om het leven op de oceaan comfortabel te
kunnen maken. Het idee dat ik heb om problemen als zeeziekte te voorkomen is om de huizen
flexibel met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar helpen om rechtop te blijven staan in de
golven, maar ook in staat zijn om mee te deinen. Dat is mijn basisidee, dat ik nog niet volledig
heb uitgewerkt.' Ook over de eventuele bevestiging van de huizen aan de zeebodem kan Eelco
nog weinig vertellen. `Ik ga alles verder uitwerken en ik hoop dan iets te kunnen ontwerpen
dat kleinschalig en betaalbaar is.'
De eerste drijvende huizen hoeven we binnenkort echter nog niet te verwachten. `Allereerst
gaat het om het bewoonbaar maken van de oceaan. De stap naar het realiseren van echte
huizen komt pas later in het proces. Ik ga kijken hoe je permanente bewoning op de oceaan
het beste kunt aanpakken en krijg hierin veel creatieve vrijheid. Dat is aan de ene kant
natuurlijk erg leuk, maar aan de andere kant natuurlijk ook heel eng. Wat nou als mijn ideeën
niet overeind blijven staan?' Eelco hoopt in de nabije toekomst een `redelijk uitgewerkt'
concept te hebben, waarbij zijn ideeën wél de mogelijkheid vormen om op de oceaan te
kunnen wonen. `Dat is natuurlijk wel het meest optimistische scenario en zover zijn we nog
lang niet.'
Zijn vertrek naar de States komt steeds dichterbij en Eelco heeft veel zin om te beginnen. `De
mensen liggen me, het is een klein bedrijf en zowel op persoonlijk als op ideologisch vlak klikt
het, dus ik zie het positief tegemoet.' Bouwen op de oceaan is al meerdere keren geprobeerd,
maar nog nooit tot een succes gebracht. `Er zijn een hoop mensen die met gekke ideeën van
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alles geprobeerd hebben en ondoordacht aan de slag gingen. Met zulke mensen zou ik nooit in
zee gaan, maar dit is een realistisch plan en dat vind ik heel belangrijk. Ik heb dus veel
vertrouwen in wat komen gaat.'
www.seasteading.org

Eelco Hoogendoorn
(Foto: Gijs van Ouwerkerk)
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