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Urgentie project Veenetië
Grote delen van de gemeente Woerden bestaan uit veen. Deze zettingsgevoelige ondergrond is niet 
draagkrachtig, waardoor wegen, het riool, het groen, de kabels en leidingen verzakken en schade 
oplopen. Voor de gemeente Woerden betekent dit hoge beheer- en onderhoudskosten van de 
openbare ruimte. 

Daarnaast verandert ons klimaat. We krijgen steeds vaker te maken met langdurige droogte en hevige 
regen. Dit vereist een fl exibel watersysteem. We moeten in staat zijn om piekbuien te bergen en water 
op te slaan, zodat ook in droge tijden de waterbeschikbaarheid veilig is gesteld. Onze huidige wijze van 
bouwen houdt nog onvoldoende rekening met deze gevraagde fl exibiliteit.

Door de hoge druk op de woningmarkt en het beperkte aantal (goede) locaties om te bouwen, is het 
waarschijnlijk dat gebieden met niet draagkrachtige bodems bebouwd worden, vaak zijn dit precies 
de locaties waar het watersysteem juist vraagt om fl exibiliteit. Bodemdaling- en klimaatbestendige 
woningbouw is juist in deze gebieden van groot belang.

Met een drijvende wijk in het veenweidegebied tackel je beide voorgaande problemen. Door te 
bouwen op water, creëer je een wijk die fl exibel is en geen last heeft van een dalende bodem. Het 
beweegt op het water en kan daardoor goed water bufferen. Het is daarmee een bodemdaling- en 
klimaatbestendige wijk.

Wethouder Arthur Bolderdijk 
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1.  Introductie 
haalbaarheid 
drijvend bouwen in 
veenweidegebied
Gelegen in het veenweidegebied, bestaat de bodem 
van gemeente Woerden voor meer dan 80% uit een dik 
veen- en kleipakket. Deze gronden zijn zeer gevoelig voor 
bodemdaling door de oxidatie van veen en inklinking van 
veen en klei. 

Ontstaan op de oeverwallen van de Oude Rijn, is Woerden 
bij zijn groei het veengebied ’ingetrokken’ en zijn latere 
uitbreidingen op deze slappe bodem gebouwd. In deze 
wijken ondervinden bewoners en gebruikers overlast 
door zettingsschade aan huisaansluitingen en tuinen, 
en door beschadigde wegen, en rioleringen. De schade 
aan de openbare ruimte leidt tot hoge beheer- en 
onderhoudskosten voor de gemeente. 

Op zoek naar nieuwe oplossingen
Volgens wetenschappers gaat de bodemdaling in het 
veenweidegebied -bij ongewijzigd beleid- de komende decennia 
versneld door. Worden geen maatregelen getroffen, dan zal de 
bodem rond het jaar 2050 tot liefst een halve meter lager liggen 
dan nu.  Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het stedelijk 
gebied en het functioneren hiervan. Als beheerder van de openbare 
ruimte krijgen gemeentes in het veenweidegebied steeds meer te 
maken met stijgende beheer- en onderhoudskosten. De gemeente 
Woerden heeft daarom een duidelijke ambitie uitgesproken om op 
zoek te gaan naar nieuwe bodemdalingsbestendige oplossingen 
voor haar woningbouwopgave. Het streven van de gemeente is 
en blijft daarbij om een comfortabele woonomgeving voor haar 
inwoners te creëren tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. 

Drijvend bouwen?
Drijvend bouwen is een kansrijke en flexibele oplossing om 
bodemdalings- en klimaatbestendige woningbouw te realiseren 
in het veenweidegebied. Met twaalf drijvende huizen in de 
Woerdense wijk Waterrijk zijn eerste ervaringen opgedaan met 
drijvend bouwen. De gemeente heeft de wens om meer inzicht 
te krijgen in de (on)haalbaarheid van een drijvende wijk in het 
veenweidegebied. Tegen deze achtergrond heeft de gemeente 
onderzoek laten uitvoeren waarbij gekeken is naar ontwerp, 
techniek en financiele en juridische aspecten. De gemeente deelt 
de conclusies graag met alle geinteresseerden en betrokkenen 
bij de woningbouwopgave in West Nederland. Immers, 8% van 
het Nederlandse landoppervlak bestaat uit zettingsgevoelige 
veenbodems. 

Het onderzoek is uitgevoerd vanuit het actieplan Bodemdaling 
2050. Het is een vervolg op de eerdere studie naar ’meebewegend 
bouwen’ binnen het nieuwbouwproject Zegveld Weidz, vanuit 
het programma Aanpak Veenweiden. Uit deze studie kwam 
naar voren dat ’meebewegend’ ofwel ’drijvend’ bouwen een 
kansrijke methode is bij nieuwbouw met vele voordelen, mits de 
gemeente vanaf het begin de goede afspraken maakt en de juiste 
randvoorwaarden meegeeft aan de projectontwikkelaar. 

Wat leest u in dit rapport?
Die haalbaarheid en randvoorwaarden worden in dit 
rapport belicht aan de hand van vier sporen:

Hoofdstuk 2: Hoe ontwerp je een drijvende wijk?
Hoofdstuk 3: Is een drijvende wijk technisch mogelijk?
Hoofdstuk 4: Drijvend bouwen, hoe zit dat juridisch?
Hoofdstuk 5: Is drijvend bouwen financieel haalbaar?

Het rapport besluit met conclusies en aanbevelingen. 

We wensen u veel plezier en inspiratie bij het lezen van 
Veenetië, een onderzoek naar de haalbaarheid van drijvend 
bouwen in veenweidegebied! 

Figuur 1.1: De drijvende woningen van Waterrijk Woerden
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2. Hoe ontwerp je   
een drijvende wijk?
De ambitie van het college is duidelijk, de verbeelding 
roept nog verschillende vragen op: wat verstaan we 
onder drijvend bouwen, hoe ziet een drijvende wijk in het 
veenweidegebied eruit, waarbij moet je rekening houden bij 
het ontwerpen en het inpassen van een drijvende wijk?

Wat is dat, drijvend bouwen?
Drijvend bouwen vindt plaats op water. De fundering bestaat uit 
een drijfl ichaam of ponton en niet, zoals bij bouwen op grond, uit 
zand of heipalen. Hierdoor bewegen drijvende woningen mee met 
het waterpeil, ook als dit in de toekomst verder daalt of stijgt. Dit 
maakt de woningen en de wijk in beginsel bodemdalingsbestendig 
en zeer klimaatadaptief. Daarbij stelt het grote wateroppervlak 
het gebied in staat om piekbelastingen op te vangen en te dienen 
als zoetwaterreservoir in tijden van droogte. Daarnaast kan het 
aanwezige water gebruikt worden voor water-warmtepompen die 
duurzame energie verzorgen aan individuele huizen.

Drijvend bouwen vraagt om een heel andere ontwerpbenadering 
voor onder andere de verdeling land en water, de ontsluiting van 
de wijk, parkeeroplossingen, de openbare ruimte en de aanleg van 
nutsvoorzieningen.

Hoe kan een drijvende wijk er uit zien?
De gemeente heeft een vingeroefening laten doen naar het 
ontwerp van een drijvende woonwijk in veenweidegebied. In fi guur 
2.1 nemen we u stapsgewijs mee in het ontwerp. In het ontwerp 
rekening gehouden met verschillende stedenbouwkundige eisen 
gevisualiseerd in fi guur 2.2. 

Het ontwerp van een drijvende wijk in het veenweidegebied 
bestaat uit meerdere elementen. Het startpunt ligt in het 
respecteren van de kern van het door velen hooggewaardeerde 
veenweidelandschap: de langgerekte groene kavels gescheiden 
door sloten en vaarten (A). Ruimte voor de drijvende woningen 
ontstaat door een deel van de kavels af te graven, waardoor 
open water en eilanden ontstaan (B). De aanleg van twee 
toegangswegen zorgt voor ontsluiting voor gemotoriseerd 
verkeer. De drijvende woningen zijn met de toegangswegen en de 
eilanden verbonden met steigers (C). Op de knooppunten van de 
toegangswegen en de eilanden liggen terpen met daarop kleine 
kernen van geclusterde woningen. Op de koppen van de eilanden 
is ruimte voor groen omrande parkeerkoffers en recreatie (D). Al 
met al ontstaat er een unieke herkenbare drijvende wijk met sterke 
eigen identiteit, een compacte openbare ruimte en een prettig 
leefmilieu. 

Alles drijvend is landschappelijk onwenselijk

Het ontwerpprincipe is in de basis helder: een drijvende 
constructie die meebeweegt met het waterniveau. 
Het drijvend vermogen wordt daarbij ontleend aan de 
opwaartse druk. Hoe hoger de belasting, hoe groter 
het drijfl ichaam moet worden. Dit betekent enorme 
constructies voor onderdelen als ontsluitingswegen en 
parkeerkoffers, die berekend moeten zijn op de maximale 
belasting van bijvoorbeeld brandweerauto’s of volledige 
bezetting. Uit kostenoogpunt, esthetisch oogpunt en 
vanuit waterkwaliteitseisen zijn dergelijke constructies 
onwenselijk. Funderingstechnieken zoals grondvervanging 
en massastabilisatie zijn fi nancieel en landschappelijk 
gunstigere en bodemdalingsbestendigere alternatieven.

A B

D

1Voor een uitgebreide toelichting van de stedenbouwkundige eisen en randvoorwaarden wordt verwezen naar de rapportage van Zeinstra Veerbeek Architecten.

Figuur 2.1: Stapsgewijs ontwerp drijvende wijk in veenweidegebied 

C
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Toegankelijkheid voor noodhulpdiensten organiseren
Ontsluiting moet minimaal via twee 

wegen verzorgd worden

Waterleidingen mogen niet bevriezen of 
te warm worden (salmonella)

Flexibele kabels en leidingen tussen 
verschillende constructies

Drijvende rijtjeswoningen en appartementen 
is constructief complex en relatief duur

Voldoende parkeergelegenheid voor 
drijvende woningen 

Opstelplaats brandweer maximaal 40m van woningen

Oevers voorzien van (natuurlijke) oeverbescherming

Minimale waterdiepte onder woningen: 80 -100 cm; 
taluds hierop ontwerpen

Bruggen en duikers voor voldoende doorstroming i.v.m. 
waterkwaliteit en muggen

Inpandige berging voorzien voor bewoners Steigers mandeling uitgeven: minder zware aanlegeisen

Geen dure fundering nodig voor parkeerkoffers wanneer 
ontworpen zonder K&L

Waterkavel keuze: uitgeefbaar of openbaar terrein

Figuur 2.2: Stedenbouwkundige eisen en aandachtspunten voor een drijvende wijk  
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3. Is een drijvende wijk 
technisch mogelijk?
In het vorige hoofdstuk gingen we in op de ontwerp- en 
stedenbouwkundige uitdagingen. Van de ontwerptafel 
naar de realisatie wacht nog een belangrijke vraag: is het 
technisch haalbaar? Om hier achter te komen heeft de 
gemeente onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen 
bij verschillende gemeenten met drijvende, lichtgewicht en 
traditionele funderingsmethoden.

Ervaringen met drijvend bouwen in 
Nederland
De wijken Waterrijk Woerden (zie kader op pagina 9), de 
Waterbuurt in Amsterdam en de Harnaschpolder in Delft zijn 
schaarse voorbeelden van drijvend bouwen in veenweidegebieden. 
Aanleiding om te kiezen voor drijvend bouwen kwam in deze 
projecten voort vanuit de wens van het gemeentebestuur om een 
bijzondere wijk te realiseren. Bij de Waterbuurt in Amsterdam was 
er extra aanleiding om drijvend te bouwen door het ruimtegebrek 
en ontbreken van een draagkrachtige laag in de ondergrond.
Aan deze drie projecten zijn de volgende do’s en dont’s te ontlenen 
voor de toekomstige ontwikkeling van drijvende wijken:

• Steigers in combinatie met kabels en leidingen. 
Nutsbedrijven gingen bij de Waterbuurt niet akkoord met een 
drijvende steiger. De condities voor de kabels en leidingen 
moesten hetzelfde zijn als onder een gewone weg. Dit was 
geen makkelijke opgave. Allereerst moet de aansluiting op 
de drijvende woningen flexibel zijn omdat de woningen 
meebewegen met het waterpeil en een gefundeerde steiger 
niet. Ten tweede kan een waterleiding in de buitenlucht 
snel opwarmen wat gezondheidsrisico’s (legionella) met 
zich meebrengt, anderzijds mag de leiding niet bevriezen. 
Dit is opgelost met een automatisch, temperatuurgestuurd, 
doorspoelregime van de leiding. Tenslotte moeten de kabels 
en leidingen bereikbaar zijn voor onderhoud. Daartoe is de 
steiger uitgevoerd met een afgedekte leidinggoot. 

• Waterkwaliteit. 
Het water moet chemisch en ecologisch gezond blijven en er 
mag zich geen zwerfvuil ophopen. De steiger staat daarom 
iets boven het water op palen. Onder de drijvende woningen 
in de Waterbuurt is de waterdiepte ten minste een meter, in 
Waterrijk Woerden is 80 centimeter aangehouden. Het water 
kan dan daardoor voldoende blijven circuleren. 

• Voorbereiding en capaciteit. 
Voor de ontwikkeling van Waterbuurt-Oost heeft de 
gemeente gekozen voor uitgifte per kavel. Daarmee wilde 
de gemeente stimuleren dat elke woning door een andere 
partij ontworpen en gebouwd zou worden. Uiteindelijk heeft 
toch één partij meerdere woningen gebouwd, vermoedelijk 
omdat er maar weinig bouwers van drijvende woningen 
(arkenbouwers) zijn. Dit betekent ook dat arkenbouwers al 
snel een capaciteitsprobleem zullen hebben de vraag naar 
drijvende woningen groeit.

• Transport waterwoningen. 
Aan de voorkant moet goed nagedacht worden over het 
transport van de woningen naar de locatie. Bij de Waterrijk 
wijk was het initiële plan om de woningen te later via de 
A12, echter moesten dan alle portalen boven de snelweg 
verwijderd worden. Uiteindelijk zijn de woningen op een 
tijdelijk platform gebouwd naast de locatie en vervolgens 
vervoerd naar de wijk als weergeven in figuur 3.1. Ook in 
Delft zijn de woningen op de oever gebouwd en vervolgens 
in het water gehesen. De laatste woning is op een hydraulisch 
platform boven het water gebouwd.

• Veel afstemming. 
Wat de gemeente Amsterdam heeft geleerd uit de 
ontwikkeling van Waterbuurt is dat een dergelijke 
ontwikkeling veel tijd kost in de voorbereidingsfase en dat 
de afstemming met andere stakeholders zoals nutsbedrijven 
een intensief traject is. Het project in Delft laat zien dat een 
goede samenwerking met de gemeente cruciaal is. Samen 
met gemeenten zijn keuzen gemaakt over hoe om te gaan 
met onder andere de entree steiger, de bouwlogistiek en de 
inrichting van de omgeving.

Hoe verhoudt drijvend bouwen zich 
tot andere funderingstechnieken?
Figuur 3.2 maakt op elf criteria de voor- en nadelen van drijvend 
bouwen ten opzichte van andere funderingstechnieken inzichtelijk. 
In het vergelijkingsonderzoek  is de casus Waterbuurt Amsterdam 
gebruikt. Deze vergelijking kan ondersteunen in de keuze van de 
juiste funderingstechniek bij ontwikkelingen op slappe bodems.  

Drijvend bouwen scoort relatief goed in verhouding tot 
andere funderingstechnieken op de criteria Duurzaamheid 
klimaatadaptatie, Leefomgeving en bodem en Complexiteit 
zettingsgevoelige omgeving door het vermogen om mee 
te bewegen met peilwijzigingen en een fundering die niet 
doorwerkt in een zettingsgevoelige omgeving. Het daadwerkelijke 
bouwproces gaat snel omdat geen voorbelastingstijd (meestal 1-2 
jaar) nodig is. Een potentieel knelpunt daarbij is wel de capaciteit 
bij leveranciers van drijvende woningen. 

Drijvend bouwen komt op voorbereidingstijd en juridische aspecten 

Geheel drijvende wijken bestaan (nog) niet

Geheel drijvende wijken in veenweidegebieden bestaan 
(nog) niet. Met de techniek van drijvende woningen is 
veel ervaring. Met het ontwikkelen van een drijvende 
wegenstructuur of rijtjeshuizen bestaat echter nog maar 
weinig ervaring. Bij drijvende woningen wordt van tevoren 
het zwaartepunt van de constructie berekend zodat 
de constructie ten alle tijde stabiel op het water ligt en 
scheefstand voorkomen wordt. Voor individuele drijvende 
woningen is dit goed te bepalen, maar voor rijwoningen, of 
gestapelde woningbouw blijft dit een uitdaging. Hierdoor 
zullen de initiële bouwkosten hoger zijn dan bij reguliere 
vergelijkbare woningen die grondgebonden zijn. In het 
ontwerp van deze rapportage zijn drijvende individuele 
woningen en rijwoningen opgenomen.

2 Voor meer informatie over de vergelijking van de funderingstechnieken wordt verwezen naar de rapportage Funderingstechnieken van Witteveen+Bos, 2019.
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minder goed uit de verf. De voorbereidingstijd is (nog) lang, omdat 
met deze techniek nog weinig ervaring bestaat. Hierdoor vraagt 
het afstemmingstraject met stakeholders meer tijd en aandacht. 
Ook is het  ontwerp complexer.  In welke contractvorm of 
aanbesteding de uitvoering wordt vastgelegd is daarnaast een nog 
nieuw punt.

Waterrijk Woerden 
De aanleiding voor Waterrijk Woerden was de wens van 
de gemeenteraad van Woerden om van de laatste fase van 
de bouw van de wijken Snel en Polanen iets bijzonders te 
maken. Het ging om de bouw van 1200 woningen. 

Keuze voor drijvend bouwen 
Het keuzeproces bestond vooral uit de bestuurlijke keuze 
voor een ontwerp dat de wijk bijzonder zou maken. Latere 
keuzen waren vooral pragmatisch van aard. 

Ontwerp 
Het ontwerpproces startte bij een uitvraag aan drie 
ontwikkelaars. Het plan dat honderd drijvende woningen 
bevatte was te ambitieus en kon niet gerealiseerd worden. 
Om drijvende woningen toch te kunnen realiseren is er 
voor gekozen om in ieder geval vier drijvende woningen te 
realiseren. 

Woningen, geen veredelde woonboten. 
De ontwerpers hebben een basismodel gemaakt waarop 
kopers aanpassingen konden doen. De woningen werden 
ontsloten door een entreesteiger die ook bij wisselende 
waterstand en bij alle weersomstandigheden het 
mogelijk maakt de woning veilig te bereiken. Onder deze 
entreesteiger lopen de leidingen voor elektriciteit, data, 
gas, water en riool. Deze zijn omwille van de wisselende 
waterstanden waar nodig flexibel uitgevoerd. Op de oever 
zijn walkasten geplaatst waar de elektriciteit en gasmeter in 
zijn geplaatst. De watermeterputten voor de waterleiding 
bevinden zich ook op de oever. De woningen zijn allen 
uitgevoerd met een persrioolpomp. De afvoer van de 
woning is met een rioolleiding aangesloten op de legger 
van het gemeentelijk riool. 

Eisen, belemmeringen en oplossingen 
De meest in het oog springende uitdaging was het te water 
laten van de woningen. Het zou via de A12 moeten, maar 
dan moesten alle portalen boven de snelweg verwijderd 
worden. Een tweede optie was het bouwen van de 
woningen aan de overkant van de plas. Uiteindelijk is er 
voor gekozen om de woningen op vier hydraulische palen 
en een tijdelijk bouwplatform te bouwen naast de locatie 
zelf. Het bouwplatform is na de oplevering van de laatste 
woning weer uit de grond gehaald. 
Verder heb je met drijvende woningen natuurlijk direct 
te maken met behoud van de kwaliteit van het water. De 
woningen en het gebruik ervan mogen de waterkwaliteit 
niet verslechteren. De woningen zelf vormen het probleem 
niet.

Dan waren er de eisen aan kabels en leidingen. Tegen 
bevriezing moeten waterleidingen 80cm onder maaiveld 
liggen. Wat betekent dit bij steigers? Aan de oplossing, 
buizen met gloeispiraal, kleven ook weer risico’s. Zo moeten 
deze systemen aan strenge isolatie-eisen voldoen om risico 
op groei van salmonella in de waterplas door afgegeven 
hitte te voorkomen. 

Dan zijn er ook nog eisen die te maken hebben met het 
ontwerp van de drijvende woning in combinatie met de 
diepte van het water. Het waterpeil in de plas fluctueert. 
Verbindingen tussen woningen en de vast wal (de steiger 
met scharnieren) moeten dit op kunnen vangen. De 
woningen zijn daarom gedimensioneerd op een ruimte van 
minimaal 80cm van de bodem tot aan de onderkant van de 
woning. 

De drijvende woningen moesten ook voldoen aan een 
aantal stedenbouwkundige eisen, zoals geen berghokken 
aan de kade, en eisen op het gebied van toegang, 
parkeren, nutsvoorzieningen. Ook moesten de drijvende 
woningen voldoen aan eisen van de welstandcommissie. 
Pas als je alle aspecten goed in beeld hebt, kan je 
afgewogen keuzes maken. We hebben daarom de 
stedenbouwkundigen en de welstandcommissie in een 
vroeg stadium van het ontwerpproces betrokken. 

De bouwregelgeving anno 2014 bevatte diverse eisen 
die voor vaste woningen ontworpen zijn, zoals de eisen 
aan kabels en leidingen. Verder had het project te maken 
met stringente eisen gericht op de waterkwaliteit en 
de brandveiligheid. Vooral de combinatie van die eisen 
stelde de ontwerpers voor uitdagingen. Dan waren er ook 
diverse ruimtelijke eisen over onder andere berghokken, 
toegang, parkeren die beperkend werkten. Voor al deze 
belemmeringen hebben de betrokkenen oplossingen 
gevonden (zie interview met Frank Frijlink). Dit project 
maakte duidelijk dat het goed is dat omgevingsplannen 
meer ruimte bieden voor oplossingen. 

Samenwerking 
Van groot belang is dat de bestuurders, de projectleider 
en de ontwerpers vertrouwen hebben in elkaar en in het 
ontwerp. De keuze van de projectontwikkelaar is hierbij 
bepalend. Een projectontwikkelaar met ervaring met het 
realiseren van drijvende woningen. Tegelijkertijd moet de 
gemeente kritisch blijven. 
Gemeente Woerden heeft in 2014 een uitvraag gedaan 
voor de 1e fase drijvende woningen in het project Waterrijk 
Woerden. Balance d’eau heeft hierop ingeschreven en het 
ontwikkelrecht hiervoor verworven. Balance d’eau heeft 
vervolgens de kavels (waterkavels) overgenomen voor het in 
de koopovereenkomst afgesproken bedrag. De te realiseren 
woningen moesten volledig voldoen aan het bouwbesluit 
en werden conform de omgevingsvergunningsprocedure 
getoetst. 
De kadastraal vastgelegde kavels grenzen aan de oever. De 
gemeente wilde de regie over het beheer en onderhoud 
van deze oevers behouden. Daarom is in goed overleg een 
opstalrecht clausule opgesteld voor het aanlanden van de 
entreesteiger (het zgn. Landhoofd) en de walkast met de 
aansluitingen van nutsvoorzieningen.
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Funderingstechniek

Drijvend bouwen
Integraal ophogen met 

zand (klasse wonen)
Bodem-vervanging met 

industriegrond
Paalmatrassen

tijdsduur voorbereiding -- + + --

flexibiliteit inrichtingsplan - + + --

duurzaamheid materiaal/energie -- +/- +/- --

duurzaamheid klimaatadaptatie/
leefomgeving /bodem

+/- + + +/-

juridische aspecten + ++ + +

toekomstige bewoners n.v.t ++ ++ n.v.t.

tijdsduur uitvoering + -- - -

complexiteit uitwerking 
dwarsprofiel

- ++ + --

complexiteit zettingsgevoelige 
omgeving

++ -- - +

overlast in uitvoering +/- +/- - -

beheer en onderhoud +/- +/- +/- ++

Figuur 3.1 Waterrijk Woerden: transport waterwoning van bouwlocatie naar kavel

Figuur 3.2: Vergelijking funderingstechnieken
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4. Drijvend bouwen, 
hoe zit dat juridisch?
Er is relatief weinig ervaring met drijvend bouwen. Dit zorgt 
ook voor uitdagingen binnen de huidige juridische kaders: 
is een waterwoning roerend of onroerend goed? Vallen de 
steigers onder openbare ruimte of private eigendom? En 
welke regels gelden er vanuit de bouwregelgeving? En zijn 
er kansen binnen de Omgevingswet welke vanaf 2021 in 
werking treedt?

De Omgevingswet en drijvend bouwen
Als overheid kan gestuurd worden met beleid en regelgeving. 
Met de Omgevingswet kan de haalbaarheid van een drijvende 
wijk worden vergroot. Zo geeft de Provincie Utrecht in het 
koersdocument van de provinciale omgevingsvisie aan dat de 
provincie duurzame groei nastreeft. Dit streven wordt ondersteund 
door het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
en de gemeente Woerden. Gezamenlijk verkiezen de drie 
overheden het combineren van ambities en functies boven 
enkelvoudige ontwikkeling. De huidige systematiek van rode 
contouren en uitbreidingslocaties wordt soms als strak en star 
ervaren. De overheden hebben behoefte aan een flexibeler 
systeem met meer ruimte voor initiatief, werkend vanuit een 
‘ja, mits’-benadering. Door het opleggen van voorwaarden en 
eisen zoals minimale zettingseisen over een bepaalde periode 
of waterbergingscapaciteit kan drijvend bouwen gestimuleerd 
worden. De omgevingswet biedt een dergelijk flexibel systeem voor 
drijven bouwen in het veenweidegebied. In het kader op pagina 12 
zijn concrete bouwstenen benoemd.

Roerend of onroerend goed?
De gemeente kan kiezen of zij drijvende woningen als onroerende 
dan wel als roerende zaak aanmerkt. Die ruimte wordt begrensd 
door de wettelijke definitie in het Burgerlijk Wetboek (BW) en het 
‘Portacabin-arrest’. Als drijvende woningen zijn verbonden met een 
in de ondergrond verankerde paal om de woningen horizontaal te 
fixeren zijn zij dus als onroerend goed aan te merken.

Als drijvende woningen worden aangemerkt als onroerend goed, 
dan is er geen juridisch verschil met woningen op vaste grond. 
Zo kan de gemeente via het omgevingsplan eisen stellen aan de 
ontwikkeling, zijn de woningwet en het nationaal bouwbesluit 
van toepassing, kan de gemeente onroerendzaakbelasting 
(WOZ) heffen en hebben huurders huurbescherming. Voor 
de ontwikkelaar betekent dit dat bij levering eenmalig 21% 
omzetbelasting over het onroerend goed verschuldigd is.

Openbare ruimte of eigendom?
Ook in een drijvende wijk is er publieke en private ruimte. Het 
private en het publieke terrein zal in dat geval op verschillende 
(drijvende) elementen moeten komen te liggen, zodat er geen 
problemen ontstaan rondom het eigendom. Het water onder de 
drijvende elementen behoort toe aan de eigenaar van het drijvende 
element.

De gemeente kan ervoor kiezen om een deel van de drijvende 
constructies uit te geven als mandelig terrein. Op deze wijze hoeft 
de gemeente niet te voldoen aan strenge aanlegeisen wat de 
kosten van bijvoorbeeld de steigers significant kan verminderen. 
De gemeente is dan niet meer verantwoordelijk voor het beheer en 
onderhoud, en de bewoners worden eigenaar van de constructie. 
Tevens zijn de bewoners hiermee verantwoordelijk voor primaire 
voorzieningen en het onderhoud ervan, zoals kabels, leidingen en 
de toegang tot hun woning.

Bouwregelgeving 
De vigerende bouwregelgeving bevat diverse eisen die voor 
woningen op vaste grond ontworpen zijn, zoals de eisen aan 
kabels en leidingen. Daarnaast zijn er stringente eisen gericht op 
de waterkwaliteit en de brandveiligheid. Ook kan de gemeente 
eisen stellen aan zaken als berghokken, toegang en parkeren. 
Vooral de combinatie van al die eisen vormt een uitdaging voor het 
ontwerpen van een drijvende wijk.

Art. 3:3 BW: onroerend zijn de grond, alsmede de 
gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn 
verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met 
andere gebouwen of werken. Het artikel bepaalt verder dat 
alle zaken die niet onroerend zijn derhalve roerend zijn. 

Portacabin-arrest: een zaak is onroerend wanneer (1) 
de zaak naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam 
ter plaatse te blijven, waarbij het niet van belang is dat 
technisch de mogelijkheid bestaat om het bouwsel te 
verplaatsen, (2) het de bedoeling van de bouwer is om 
de zaak duurzaam ter plaatse te laten blijven, en (3) 
de duurzame bestemming van de zaak naar buiten toe 
kenbaar is. Wanneer op grond van deze maatstaven 
onzekerheid bestaat, is er ruimte voor verschillende 
juridische opvattingen.

Hoe zit het met de hypotheek?

De bank kan verschillende onderdelen van de drijvende 
woning als roerend of onroerend beschouwen. De 
bak waar de woning op staat, de woning zelf en de 
eventuele drijvende tuin, afhankelijk van hoe deze aan 
de woning vastzit. Omdat drijvende woningen een 
nieuwe ontwikkeling zijn, zijn er maar weinig partijen die 
hiermee ervaring hebben en de juridische kaders zijn vaak 
onduidelijk en aan verandering onderhevig.

De bank kan extra voorwaarden stellen bij drijvende 
woningen indien deze als roerend worden aangemerkt, 
omdat deze dan in theorie ‘weg kunnen varen’.

3 Meer informatie over de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt zijn beschreven in de brochure Drijvend bouwen in veenweidegebied van het Living Lab.
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Bouwstenen voor 
provinciale en 
gemeentelijke 
omgevingsvisies 
De Provincie Utrecht, Gemeente Woerden en 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
gaan de omgevingswet inzetten om klimaat- en 
bodemdalingsbestendig te bouwen te onderzoeken in 
veenweidegebied. Uit de voorbereiding hiervan komen 
bouwstenen voort. De formulering van de bouwstenen sluit 
aan bij de systematiek van de Omgevingswet. 

De bouwstenen zijn: 
 Bouwsteen 1.

Bij nieuwbouw dient de bestendigheid tegen 
bodemdaling in acht genomen te worden. Bestendig 
tegen bodemdaling in veenweidegebied betekent 
drijvend, op palen, terpen of vervanging van de 
bodem. 

• Bouwsteen 2.
Bij de keuze van de locatie en bouwwijze 
van nieuwbouw in veenweidegebied moeten 
mogelijkheden voor waterberging, andere additionele 
klimaateffecten en circulariteit worden betrokken. 

• Bouwsteen 3.
Als er al omwille van de woonopgave buiten 
de rode contour in een nieuwbouwwijk wordt 
gebouwd, dan moet dit aan strenge eisen voldoen. 
Voor veenweidegebied betekent dit dat rekening 
moet worden gehouden met mogelijkheden voor 
waterberging, circulariteit en het stoppen van 
bodemdaling. Drijvend bouwen wordt geacht hiermee 
voldoende rekening te houden. 

Bouwstenen voor 
provinciale en 
gemeentelijke 
verordeningen en 
omgevingsplannen 
De bouwstenen van de omgevingsvisie kunnen worden 
geborgd in provinciale en gemeentelijke verordeningen. Uit 
de ervaringen met drijvend bouwen komen de volgende 
aanvullende bouwstenen voort: 

Bouwsteen provinciale omgevingsverordening: 
• Bouwsteen 1.

Om bodemdalings-bestendig bouwen te borgen 
kunnen in de provinciale omgevingsverordening 
regels worden gesteld aan bestemmingsplannen cq. 
omgevingsplannen. 

Bouwstenen gemeentelijke verordening: 
• Bouwsteen 1.

Drijvende gebouwen en steigers worden juridisch 
beschouwd als ‘onroerend’. De eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving moeten in acht worden 
genomen. 

• Bouwsteen 2.
Bij de bouw van drijvende woningen moet de 
waterkwaliteit in acht genomen worden. De bouw van 
drijvende woningen mag niet leiden tot verslechtering 
van de waterkwaliteit. 
Hiertoe moet in ieder geval rekening gehouden 
worden met het risico voor blootstelling van water aan 
blusschuim en risico voor groei van salmonella door 
de constructie en ligging van kabels en leidingen. De 
constructie dient bevriezing te voorkomen en niet te 
leiden tot groei van salmonella. 

• Bouwsteen 3.
Drijvende gebouwen zijn gedimensioneerd op een 
ruimte van minimaal 80 cm van bodem tot onderkant 
van het gebouw. Bij ruimten tussen 50 cm en 80 cm 
wordt onderbouwd waarom afgeweken wordt van 80 
cm ruimte. 

Drijvend bouwen en programma’s onder de 
Omgevingswet 
Programma’s maken de doelen van de omgevingsvisie 
concreet. Indien nodig worden de doelen gerealiseerd 
met een programmatische aanpak. Als een gemeente of 
provincie een programma maakt voor het realiseren van 
doelen op het gebied van woningbouw, waterkwaliteit, 
waterkwantiteit, klimaat (mitigatie en/of adaptatie), 
circulaire economie of aanpalende maatschappelijke 
opgaven, dan kan drijvend bouwen een maatregel hierin 
zijn die op integrale wijze doelen realiseert. Drijvend 
bouwen kan tevens ingezet worden als compenserende 
maatregel.
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Figuur 4.1:  Waterwoning in waterrijk Woerden

Figuur 4.2:  Impressie drijvende wijk Woerden
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Opbrengstpotentie drijvende woningen
Hogere opbrengstpotentie van drijvende 
woningen, afhankelijk van woningaantallen, 
woningtypologie, afstand tot voorzieningen, 
mogelijkheden voor (water)recreatie en 
exclusiviteit van de locatie. 

Aankoopwaarde grond
Lagere aankoopwaarde van de grond. 
De gemeente kan eisen stellen aan de 
ontwikkeling, bijvoorbeeld minimale 
zettingsvoorwaarden, die van invloed zijn op 
de grondwaarde. 

Optimalisatie ontwerp & uitvoering
In de jonge techniek van drijvend bouwen 
is nog relatief veel voordeel te behalen in 
het optimaliseren van het ontwerp wijk en 
het drukken van de uitvoeringskosten door 
ontwikkeling van slimme uitvoeringsmethoden 
en faseringen. 

Monetarisatie besparing
Een deel van het tekort op de exploitatie 
kan worden gedicht door een bijdrage van 
de gemeente als investering in toekomstige 
besparingen op beheer- en onderhoudskosten 
van de openbare ruimte. 

Locatiekeuze
Afhankelijk van de dikte van de veenlaag 
zullen de kosten van een drijvende wijk hoger 
of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de 
opbrengsten van veen (potgrond) en kosten 
voor de benodigde afgravingen.

Samenwerking belanghebbenden
Samenwerking met belanghebbende partijen. 
Bijdragen van partijen die baat hebben bij de 
ontwikkeling, bijvoorbeeld een waterschap 
doordat de wijk tevens voorziet in een 
waterbergingsbehoefte.  

5. Is drijvend bouwen 
financieel haalbaar? 
Nu het ontwerp, technische en juridische voorwaarden 
voor drijvend bouwen in veenweidegebied zijn besproken, 
resteert de laatste vraag voor de gemeente: hoe verhouden 
de levenscycluskosten van een drijvende wijk zich tot een 
traditionele wijk en is het financieel haalbaar? Daarvoor 
zijn twee scenario’s met elkaar vergeleken: een inrichting 
volgens de principes van drijvend bouwen en een inrichting 
volgens een traditionele wijkontwikkeling middels de 
cunettenmethode. 

De levenscycluskosten totale 
ontwikkeling
Uit de levenscycluskostenvergelijking uit figuur 5.1 blijkt dat de 
initiële investeringen, de kale bouw- en aanlegkosten, die nodig 
zijn om een drijvende wijk te realiseren hoger zijn dan die voor 
een traditionele wijk. Deze extra kosten komt voort uit de relatief 
hoge bouwkosten voor drijvende woningen en de benodigde 
funderingstechniek voor de infrastructuur en steigers.

De levenscycluskosten openbare 
ruimte
In de drijvende wijk bedragen de gebruiks-, beheer- en 
onderhoudskosten van de openbare ruimte, dus exclusief 
bebouwing, circa €1,7 miljoen van de totale levenscycluskosten. Dit 
is aanmerkelijk lager dan in de traditionele wijk, waarbij dit bijna 
€3 miljoen bedraagt. Oorzaak hiervan is het langere reconstructie-
interval van een drijvende wijk, bij een traditionele wijk ondervindt 
de openbare ruimte aanzienlijk meer schade door bodemdaling.

De hogere initiële investering van de openbare ruimte, €5,2 miljoen 
ten opzichte van €4,0 miljoen, kan daarmee in de gebruiksfase 
naar verwachting worden terugverdiend. Deze significante 
besparing op beheer-en onderhoudskosten op de openbare ruimte 
is een interessante financiële reden voor de gemeente om te kiezen 
voor drijvend bouwen in plaats van traditioneel. Echter staan hier 
wel hogere investeringskosten voor de ontwikkelaar tegenover. Dit 
is een belangrijk discussiepunt voor in de grondexploitatie van de 
gemeente.

De investeringskosten en opbrengsten
Beide scenario’s zijn planeconomisch doorgerekend op de 
financiële haalbaarheid. Gelet op de investeringskosten en 
opbrengsten dan blijkt dat de drijvende wijk op basis van de 
gekozen uitgangspunten  geen sluitende exploitatieberekening 
heeft in tegenstelling tot een traditionele wijk. Dit houdt in dat de 
benodigde investeringen voor de ontwikkeling hoger zijn dan de 
opbrengsten. De reden is dat de verwachte opbrengsten van het 
vastgoed in beide scenario’s vergelijkbaar zijn terwijl de verwachte 
investeringen van een drijvende wijk hoger zijn. Hierdoor heeft 
een ontwikkelaar in de eerste instantie de voorkeur voor een 
traditionele wijk. Echter, drijvend bouwen is voor de gemeente 
interessanter gelet op de significante besparingen op de gebruiks-, 
beheer- en onderhoudskosten. 

Investeringsbereidheid 
maatschappelijke meerwaarde
Naast de financiële argumentatie, ziet de gemeente 
maatschappelijke redenen om te investeren in een drijvende wijk. 
Denk hierbij aan minder overlast voor bewoners door nodige 
reconstructies aan de openbare ruimte, een klimaatbestendige 
inrichting, bijdragen aan duurzaamheidsambities, en een gezonde 
leefomgeving. De maatschappelijke meerwaarde van drijvende wijk 
zal onderwerp van discussie moeten zijn bij het ontwikkelen van 
nieuwbouwlocaties in veenweidegebieden. 

Aan welke knoppen kun je draaien?
De gemeente is zich er van bewust dat de financiële haalbaarheid 
van een drijvende wijk in veenweidegebied uitdagend blijft. In het 
onderzoek zijn 6 knoppen geïdentificeerd waaraan de gemeente 
kan draaien om de haalbaarheid te vergroten: 

4 Voor de gezamenlijk gekozen uitgangspunten en randvoorwaarden wordt verwezen naar de rapportage Drijvend Bouwen: levenscycluskosten en financiële haalbaarheid, Sweco.

Figuur 5.3: Zes knoppen om de financiële haalbaarheid te vergroten
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Figuur 5.1 Levenscycluskosten in netto contante waarde van de totale ontwikkelingskosten incl. bebouwing

Figuur 5.2 Levenscycluskosten in netto contante waarde van de openbare ruimte
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6 Conclusie:    
is drijvend bouwen in 
het veenweidegebied 
haalbaar? 
Gelegen in het zettingsgevoelige veenweidegebied heeft 
gemeente Woerden een sterke ambitie om te sturen op een 
bodemdalingsbestendige en klimaatbestendige inrichting 
van het stedelijk gebied. Tegen deze achtergrond heeft de 
gemeente onderzoek laten doen naar de (on)haalbaarheid 
van een drijvende wijk in veenweidegebied. In deze 
rapportage zijn resultaten gepresenteerd vanuit de sporen 
ontwerp, techniek, juridische aspecten en financiën. 

Ontwerp vraagt een andere 
benadering
Drijvend bouwen vraagt om een heel andere ontwerpbenadering 
voor onder andere de verdeling land en water, de ontsluiting 
van de wijk, parkeeroplossingen, de openbare ruimte en de 
aanleg van nutsvoorzieningen. Het is daarom aan te raden om 
stedenbouwkundigen in een vroeg stadium van het ontwerpproces 
te betrekken. De uitgevoerde vingeroefening naar het ontwerp 
geeft inzicht in de verschillende elementen van een drijvende 
wijk in het veenweidegebied. Door het hooggewaardeerde 
veenweidelandschap te respecteren, een weloverwogen ontsluiting 
en een slimme inrichting van de openbare ruimte ontstaat er een 
unieke herkenbare drijvende wijk met sterke eigen identiteit. 

Techniek drijvend bouwen biedt 
voordelen, maar vereist extra 
aandacht
De methode drijvend bouwen is nog relatief jong. Waar steeds 
meer ervaring wordt opgedaan met drijvende woningen, ontbreken 
voorbeelden van wijken waarbij de gehele openbare ruimte en 
woningen drijvend zijn aangelegd. Er kunnen waardevolle lessen 
getrokken worden uit de projecten zoals de wijk Waterrijk in 
Woerden, de Waterbuurt in Amsterdam en de Harnaschpolder in 
Delft. Belangrijkste aandachtspunten zijn de flexibele aansluitingen 
tussen verschillende wijkonderdelen, aanpak kabels en leidingen, 
oog voor waterkwaliteit, aanvoer van drijvende woningen en 
vroegtijdige afstemming met betrokken partijen. 

Drijvend bouwen heeft grote voordelen ten opzichte van 
andere funderingstechnieken. Een drijvende wijk is bijzonder 
klimaatbestendig door het vermogen om mee te bewegen met 
peilwijzigingen en geschiktheid in een zettingsgevoelige omgeving. 
Daarnaast maakt het ontbreken van een voorbelastingsperiode en 
weinige overlast tijdens de uitvoering de methode waard om verder 
mee te experimenteren als antwoord op de groeiende bouwopgave 
in Nederland.

Kansen vanuit de omgevingswet en 
juridische discussiepunten
De omgevingswet biedt kansen om klimaat- en 
bodemdalingsbestendig te bouwen in veenweidegebied. Voor 
de provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies, verordeningen, 
omgevingsplannen, en programma’s zijn bouwstenen voor drijvend 
bouwen geidentificeerd. Vanuit bestaande juridische kaders 
resteren belangrijke discussiepunten. Zo kan de gemeente kiezen 
of zij drijvende woningen als onroerende dan wel als roerende zaak 
aanmerkt. Dit heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de heffing 
van onroerendzaakbelasting, huurbescherming voor huurders of 
het verkijgen van een hypotheek. Daarnaast kan de gemeente 
ervoor kiezen om een deel van de drijvende constructies uit te 
geven als mandelig terrein. Hierdoor dienen de constructies aan 
mindere zware aanlegeisen te voldoen wat significante kosten 
bespaard. Dit betekent wel dat de verantwoordelijkheid van beheer 
en onderhoud, weliswaar tegen minder strenge eisen, bij bewoners 
komt te liggen.

Financiële haalbaarheid uitdagend, 
met ruimte voor optimalisatie
De financiële haalbaarheid van een bodemdalingsbestendige 
locatieontwikkeling is een uitdaging voor de gemeente. Waar 
voor de traditionele ontwikkeling de haalbaarheidsberekening 
sluitend is, daar schiet de ontwikkeling met drijvende woningen 
tekort. Om de financiele haalbaarheid van een drijvende wijk 
te optimaliseren zijn er verschillende knoppen waaraan de 
gemeente kan draaien om de investeringskosten te verlagen en de 
opbrengsten te verhogen. Eén van de knoppen om de investering 
in een drijvende wijk terug te verdienen,  is de toekomstige 
besparing op beheer- en onderhoudskosten van de openbare 
ruimte. Deze kosten zijn significant lager dan bij een tradtionele 
ontwikkeling. Naast de financiële argumentatie, ziet de gemeente 
de maatschappelijke meerwaarde om te investeren in een drijvende 
wijk:  minder omgevingsoverlast door reconstructies aan de 
openbare ruimte, een klimaatbestendige inrichting, bijdragen aan 
duurzaamheidsambities, en een gezonde leefomgeving.

Drijvend bouwen in veenweidegebied, 
haalbaar?
Het onderzoeksproject Veenetië heeft waardevolle inzichten 
opgeleverd in de vele kansen en risico’s voor drijvend bouwen 
in veenweidegebied. Vanuit de de invalshoeken van ontwerp, 
techniek, wetgeving en financien wordt de haalbaarheid kansrijk 
geschat en is de maatschappelijke meerwaarde aanzienlijk, mits 
een grondige locatieafweging wordt uitgevoerd en concrete 
randvoorwaarden worden meegegeven aan ontwikkelaar. 
Gezamenlijk legt Veenetië een stevige basis om de stap te 
zetten naar het ontwikkelen van een toekomstbestendige en 
drijvende wijk in het zettingsgevoelige veenweidegebied tegen 
maatschappelijk aanvaardbare kosten.
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Figuur 6.1:  Waterwoning in waterrijk Woerden

Figuur 6.2:  Impressie drijvende wijk
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