
                          
               BlogBerichten WaterHuis 
 
 
BlogBericht 3 juni 
 
Er wordt enorm hard gewerkt, maar omdat Jan alleen is, verlopen de 
werkzaamheden helaas langzaam. 
Het resultaat is echter steeds verbluffend en imposant. 
 

  
Dak is geplaatst met eerste verflaag         Zijwanden geïsoleerd 
 

  
Glas in de kozijnen                   Indeling met wanden en schuifdeuren 
 

BlogBericht  26 april 
 
Vandaag was het een soort hoogte punt. Niet dat er veel spectaculaire 
veranderingen te zien waren, maar omdat twee heren van Bloemen de Maas het dek 
gingen opmeten. Het vooruitzicht is geweldig, want het WaterHuis krijgt geen voor- 
en achter terras, maar een scheepsdek!  
 



                 
 
Om het dek op te kunnen meten werden de romp en de constructie achter geplaatst. 
Deze worden weer gedemonteerd om gegalvaniseerd te worden. 
 

 
Constructie voordek                                                                           achterdek 
 
 
Het dak is qua laswerk nagenoeg gereed om gecoat te worden. Daarna worden de 
zonnepanelen op het dak gemonteerd. Deze zijn inmiddels ook opgemeten en 
kunnen worden besteld. 

                 



De indeling van het WaterHuis wordt ook zichtbaar. Het keukenblok staat in een 
open verbinding met de voorkamer. Achter de keuken komt de badruimte. 
 

    
Keuken                                                                                                                        badkamer 

 

  
Zicht vanaf de keuken naar voren                                                Bovenaanzicht 

 
BlogBericht 1 april 2022 
 
De onderdelen waren al even “op reis” naar de spuiterij en inmiddels weer terug. 
De drijvers zijn gecoat en het frame is gegalvaniseerd. 
 

 



 
Inmiddels is de werf ook al vergevorderd met de constructie van het dak en de 
kozijnen staan klaar om geplaatst te worden. 
 

                    
                          Het dak ligt ondersteboven. Wat je ziet is de onderkant. 
 
Detail van het WaterHuis worden nu zichtbaar, zoals de bakskisten, duw- en 
sleepogen en de studpalen. 
 
Het dak wordt nog gecoat en het frame van het voordek wordt nog gegalvaniseerd 
en gaat dus een paar dagen weg, maar dan kan met volle vaart aan de bouw worden 
begonnen. 
 
BlogBericht 2 maart 2022 
 
Het is even wennen als het onderstel van het WaterHuis gedemonteerd wordt en 
weer in stukjes de hal uit gaat.  
Het is noodzakelijk om het onderstel te kunnen stralen en spuiten. De constructie 
tussen de drijvers wordt tevens gegalvaniseerd. 
Volgende week komt alles weer terug en kan de bouw voortgezet worden. 
 

 
 
Ondertussen komen de materialen voor de bouw wel binnen, zoals het glas en de 
materialen van Webasto.  
 
Het is helaas wel duidelijk dat de bouw een grote vertraging oploopt. De werknemer 
heeft zich ziekgemeld en andere vaklieden zijn niet te vinden.  



Wij hebben van VaarKracht uit aangeboden om waarbij het kan fysiek te helpen. 
We doen een oproep aan technische en handige mannen en vrouwen die een 
steentje willen bijdragen aan de bouw van het WaterHuis!  
 
 
 
 
BlogBericht 28 januari 2022 
 
Het las- en montage werk duurt voort. Er zijn steeds meer details te zien, zoals de 
gaten in de drijvers waar opbergruimten komen, de kokers voor de Ankreo studpalen 
en de hekschroef. 
 

 
    

In deze fase is het leuk om de kleurenstaal er even bij te houden, maar voordat de 
romp deze kleur (ral 5007) laat zien, zijn we even verder in het jaar.  
 

 
 
Inmiddels hebben we ook een 
samenwerking met de firma’s voor de 
vloeren en de wanden van de 
badkamer. Het zijn twee prachtige 
merken.  
 
 
 



Het was een mooi moment om even een proef te zien van de ophanging van de 
buitenboord motor. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BlogBericht 23 december 2021 
 
Het was een mooi moment om de grote schuifdeur van de hal te openen en de basis 
van het WaterHuis te zien liggen. Inmiddels zijn de beide mannen van Visscher 
Jachtbouw een maand met het metaalwerk van de onderbouw bezig. Nu is te zien 
welk formaat het WaterHuis krijgt. Indrukwekkend! 
 

  
zaagmachine                                                                                 achteraanzicht  

                                                    
Met deze basis kan ook worden gekeken waar de technische installaties komen. 
De voorbereidingen hebben eerder plaats gevonden zo zijn er al bestellingen 
geplaatst bij Webasto voor de klimaatbeheersing en Victron voor de elektrische 
installatie. Beide firma’s leveren de materialen en apparatuur tegen zeer mooie 
“goede doelen” prijzen. Onze dank! 



 
 
 
 

Voor het WaterHuis zijn de buitenboordmotoren ook al 
besteld. Door de lange en onzekere leveringen zijn we ruim 
op tijd. Er is gekozen voor twee Suzuki hightrust motoren 
met 60 pk. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naast al deze techniek zijn we ook bezig met de inrichting van het WaterHuis. 
Met een deskundige op het gebied van interieur en meubilering is een “Moodboard” 
gemaakt. De sfeer die we beogen is “zakelijk beachy”. 
 

 
 
 



 
Vandaag was ons laatste bezoek van het jaar. 
Natuurlijk een mooi moment om de heren het eerste Oedipus bierpakket aan te 
bieden. 
Oedipus brouwerij in Amsterdam verzorgt met een vrolijk, mooi en lekker bier 
arrangement de welkomstgeschenken op het WaterHuis.  
  

              
 
 
 
BlogBericht 22 november 2021 
 
Een WaterHuis kopen hadden we nog niet eerder gedaan, dus we lieten ons bij 
meerdere aanbieders over de mogelijkheden informeren. Het was een boeiende 
bezigheid en we zagen prachtige uitvoeringen. 
In maart besloten wij het WaterHuis bij Visscher Jachtbouw te laten bouwen. 
 
Helaas werd het bedrijf door de corona getroffen en kwam er een aanzienlijke 
vertraging omdat andere schepen en WaterHuizen ons voor gingen. 
Deze maand en na veel voorbereidende gesprekken is de bouw gestart. 
Wij zijn blij!  
 

      
     De nog lege hal van Visscher Jachtbouw 
 



Dat we het bouwen van het WaterHuis kunnen realiseren is in de eerste plaats te 
danken aan fondsen die ons financieel ondersteunen. 
We zijn bijzonder verheugd dat ook bedrijven aan het WaterHuis deelnemen. 
We noemen graag de drie grootste weldoeners, t.w. 

                           
Rabobank Gooise Meren                 Royal IHC                                                  Anker Insurance 
 

Visscher Jachtbouw in Lemmer heeft de opdracht voor het bouwen van het 
WaterHuis gekregen omdat het ruime ervaring heeft in het bouwen van schepen. 
Ze hebben de meeste disciplines in huis. Tijdens de voorbereidende gesprekken had 
Jan Visscher professionele oplossingen die ons veel vertrouwen in het bouwproces 
geven. 
Onze voorkeur ging ook uit naar een metalen onderstel in catamaran uitvoering. 
Het onderstel is heel stabiel en vormvast en geeft naar verwachting goede 
vaareigenschappen. 
 

   
gevouwen platen                                                 gelaste compartimenten van de romp 

             
Eind volgende maand geven we graag weer een “update” van de voortgang. 
 
 
Robert Rust 
Lemmer 2022 
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