
Al bij het eerste contact met Rougerie is 
duidelijk dat hier een man met idealen staat. 
Hij oogt vriendelijk, spreekt veel, maar met 
een zachte en rustige stem. Onder het opper
vlak van vriendelijkheid smeult echter een 
vuur. Dat heeft zijn oorsprong in het Parijs 
van de jaren zestig en is niet gedoofd door 
 cynischer tijden. Een aantal van Rougeries 
bouwsels wekt vooral associatie met de om
slagen van sciencefictionboeken uit de jaren 
zeventig. Maquettes ervan staan opgesteld in 
het smaakvol 
ingerichte 
ruim van de 
Parijse woon
boot. De ar
chitect wil er 
de fantasie 
mee prikke
len, maar wil mensen ook uitdagen om durf 
te tonen. Niet eens het lef om zijn bedenksels 
onder water neer te zetten, maar vooral de 
durf om te erkennen dat de oceanen meer 
zijn dan een paar grote plassen water. Ze ver
dienen meer dan er met schepen overheen te 
varen, er vis uit te halen en ons afval er in te 
dumpen. ‘De oceanen’, zo stelt Rougerie, 
‘zijn een bron van een ongehoord rijke bio
diversiteit waarvan we de omvang nog niet 
eens beginnen te beseffen. We moeten zorg
vuldig met oceanen omgaan, want we zou
den ze in de nabije toekomst wel eens kei
hard nodig kunnen hebben.’

Rougerie wordt gedreven door een enorm 
respect voor de natuur, vooral voor de ocea
nen. Hij noemt zich een merrien, de tegen
hanger van de terrien, de landrot. Als kind 
ging hij met zijn ouders naar Bretagne, waar 
de zee grote indruk op hem maakte. En hij 
ging duiken. Aanvankelijk met snorkels, la
ter met flessen. ‘Ik herinner me mijn eerste 
duik nog goed. Dat was in augustus 1971, 
met vrienden vanaf een boot bij Toulon, 
 Marseille. Het was pure magie dat je onder 

‘Sinds de jaren 
tachtig is er bijna 
geen geld meer voor 
dit soort dingen’

Het liefst had hij in de Seine 
gewoond. Maar omdat een plek onder water 
in Parijs niet mogelijk was, moest Jacques 
Rougerie genoegen nemen met een plek op 
de rivier. Die heeft hij gevonden in een woon
boot pal naast de immens drukke Place de la 
Concorde. Daar combineert de 61jarige 
Franse architect zijn liefde voor de architec
tuur met zijn passie voor het water. ‘De oor
sprong van de mens ligt in het water, maar 
nu zijn we er huiverig voor. We ontdekken 
wel de maan, Mars en de ruimte, maar drie

Nu eens aan de zeebodem vastgemaakt, dan 
weer zwevend in het water, en soms als een 
reusachtige dobber met een klein deel boven 
water dansend op de golven. Veel van de ma
ritieme ontwerpen zijn niet verder gekomen 
dan het papier of een miniprototype. Slechts 
een paar ontwerpen zijn daadwerkelijk ge
bouwd.

‘Sinds de jaren tachtig is er bijna geen 
geld meer voor dit soort dingen. Ik ben archi
tect en heb een bureau te runnen, daarom 
hebben we ons sinds die tijd moeten concen

treren op gebouwen. Maar ik 
heb een voorkeur voor ont
werpen die iets met water te 
maken hebben. Zwembaden, 
aquaria, educatieve plekken 
rond de zee. In de jaren ze
ventig waren er veel mensen 
met goede ideeën en waren 
de economische omstandig
heden gunstig, maar de tech
niek om onder water te bou
wen ontbrak. Er was wel een 
geloof in het bouwen van sta
tions voor mensen op de 
maan en om mensen onder 
water te laten leven. De ver
beelding was aan de macht, 
men ontwierp bijvoorbeeld 
getijdencentrales. Toen kwa
men de oliecrisis, aids, en 
 andere problemen en de ver
beelding ging teloor. Nu is de 
techniek er wel, maar ont
breekt het geld. Als er wel 
geld is, ontbreekt meestal de 
wens om zulke tot de verbeel
ding sprekende projecten uit 
te voeren.’

vierde deel van onze eigen planeet, de ocea
nen, is nog onontgonnen. Een langdurig ver
blijf onder water is een zeer bijzondere 
ervaring.’

Terwijl langskomende rondvaartboten de 
aak, péniche Saint Paul genaamd, licht doen 
schommelen en het kabbelen van het water 
zich vermengt met aanhoudend autogetoeter 
en sirenes, spreekt Rougerie met vuur over 
de oceanen, het leven onder water en zijn 
maritieme creaties: koepels, bollen, cilinders 
en torpedo en parapluachtige structuren. 
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De Franse architect Jacques rougerie ontwerpt al ruim Dertig Jaar De meest 

Futuristische zeevaartuigen. De meeste komen niet verDer Dan het papier, maar De 

bouw van De seaorbiter start begin 2008. Dit vaartuig is een soort reuzenDobber 

waarin wetenschappers De oceanen gaan onDerzoeken. ‘we zouDen De zee in De 

nabiJe toekomst wel eens harD noDig kunnen hebben.’

Het zeeruimtevaartuig 
SeaOrbiter bij nacht.

tekst maarten evenblij
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JACQUES ROUGERIE HEEFT EEN VOORLIEFDE VOOR  ONDERWATERBOUWSELS

Ontwerp voor de onderwaterstad (1973).

Aq ua-architectuurAq ua-architectuur
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Jacques Rougerie in zijn woonboot.
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schakel ingenieurs in bij mijn ontwerpen. 
We hebben het niet over boten bouwen, on
der water bouwen kan alleen met hightech. 
Er zijn zo veel moeilijke parameters dat het 
eerder lijkt op het bouwen van vliegtuigen of 
een hogesnelheidstrein. Je hebt opwaartse en 
neerwaartse druk, stroming, beweging, de lo
gistiek van het bouwen is anders. Ingenieurs 
blijven vaak ontwerpen in klassieke vormen, 
zoals bollen of een deel daarvan. Mijn onder
waterstad uit 1973 heeft heel andere vormen. 
Die stad heeft bollen, kegels en cilinders, die 
aan elkaar zijn vastgemaakt. Dat hebben we 
met onze ingenieurs bedacht. De verblijven 
zijn ook niet op de grond gebouwd, maar zijn 
zwevend in de bodem verankerd. Daar den
ken ingenieurs niet aan. Net zoals de eerste 
ruimtecapsule geen raampje had. Waarom 
zou je naar buiten willen kijken? Architecten 
hebben een visie om samen met ingenieurs 
de toekomst vorm te geven. De grote expe
dities uit het verleden werden begeleid door 
architecten en schilders.’

Onderwaterstations bouwen is minder 
moeilijk dan ruimtevaart, weet Rougerie. 
Toch bouwt de mens aan een ruimtestation 
en niet aan een station in de oceaan. ‘Er be
staat een psychologische barrière voor het 
bouwen onder water’, denkt Rougerie. ‘De 
mens heeft een moeizame relatie met de 
zee, want er zijn veel mensen in verdronken. 
Die houding verandert wel een beetje. Jonge

De architect sluit met zijn bouwwerken 
aan op het ecologisch denken over oceanen. 
‘Andere mensen hebben al eerder bedacht 
om onder water te bouwen. Ik sluit daarop 
aan. Ik ben zelf geen ingenieur, maar heb in 
twee jaar opleiding aan het Parijse Institut 
d’Océanographie wel de basis geleerd en ik 

water kunt blijven met een apparaat dat het 
mogelijk maakt te ademen.’ Zes jaar later 
verbleef hij een tijdje onder water in de Gala
thee, ontworpen om er te kunnen werken en 
wonen. In 1992 vestigde Rougerie, samen 
met drie vrienden, zelfs een wereldrecord. 
Zeventig dagen bleven ze onder water. ‘Het 
was moeilijk. Je hebt er niet hetzelfde ritme 
als boven water. Het moeilijkste waren de 
voorbereiding en de psychologische aspec
ten.’

REVOLUTIONAIREN
Rougerie koos voor de architectuur, voor 

bouwwerken voor de mensen van de zee, zo
als hij het noemt. Hij wil de techniek van het 
onder water bouwen mondiaal beschikbaar 

maken. ‘We zullen 
niet ontkomen 
aan de exploitatie 
van de oceaan en 
daarvoor is eerst 
exploratie nodig’, 
stelt hij. ‘De eerste 
ideeën over de ex

ploitatie van mangaanknollen op de oceaan
bodem bleken enorm vervuilend te zijn. Het 
ecologisch denken is nogal nieuw, feitelijk is 
het pas een generatie oud. In 1960 had men 
het nog over revolutionairen, nu is er een 
enorm ecologisch bewustzijn. Langzaam 
maar zeker valt alles op zijn plaats.’
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huid
Is helemaal van aluminium gemaakt,
zodat deze beter bestand is tegen corrosie.

uitkijkpost

panoramadek

giek
Voor het aan boord

hijsen van materieel.

antennes
Voor alle mogelijke

vormen van communicatie.

bovendek
Compressoren en generatoren staan

 op het bovendek, zodat ze geen geluids-
overlast in de zee veroorzaken. De

SeaOrbitor beschikt over drie energie-
bronnen: brandstof, zonnepanelen

en waterstofcellen.

verschuifbare aanlegvlonder
Voor het aanleggen van
bevoorradingsschepen.

trappenhuis
Verbindt de gedeelten van

het vaartuig met atmosferische druk.

controlekamer
Van hieruit wordt het vaartuig
bestuurd en worden alle sys-
temen van het vaartuig bewaakt.

hutten
Met voorzieningen voor een
verblijf van zes maanden.

communicatieruimte
Gebruikt satellietverbindingen voor 
de transmissie via radio, tv en internet.

leefzone
Bevat een observatieruimte
voor biologen, en verder slaap-
zalen, sanitair en de kombuis.

drukzone
Slaapzalen en woonruimte
voor duikers in training. Bij
vertrek naar de leefzone is 
verblijf in een decompressie-
kamer gedurende 18 tot 
24 uur verplicht.

inschuifbare kiel
Heeft een gewicht van 450 ton. 
Kan omhoog worden getrokken 
bij het passeren van kanalen 
als van Panama en Suez.

motorkamer
De SeaOrbiter is uitgerust met twee 

elektrisch aangedreven schroeven
met elk een vermogen van 1500 pk.

schroef
Helpt het vaartuig op koers
te houden en maakt onder-

deel uit van het dynami-
sche positioneringssysteem.

lier
Kan een platform met twee

van afstand bedienbare
onderwaterrobots 600 m

diep laten zakken.

hangar
Bevat een kleine duikboot

voor verkenning van de
directe omgeving van

het vaartuig.

SeaOrbiter
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‘We zullen niet 
ontkomen aan de 
exploitatie van de 

oceaan’
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De Galathee I (1977) 
is een onderwater-
observatorium voor 
wetenschappelijk 
onderzoek.

De Acquascope A8 (1979), met Rougerie 
aan boord, is een trimaran, tevens geschikt 
om onder water te kijken.



stap betreft dan toch mensen. Daar wil ik aan 
bijdragen. Ik ben geen Jacques Cousteau. Dat 
was een meester, maar hij hield zijn kennis 
teveel bij zich. Ik wil de kennis juist versprei
den, mensen betrekken bij de onderwater
wereld, het kinderen laten zien, ze opvoeden. 
De techniek heeft daarbij een belangrijke rol. 
Techniek vormt een verbinding tussen men
sen. Techniek verbroedert, zij is niet louter 
destructief.’ 

Daarom heeft Rougerie vorig jaar de Sea
Orbiter ontworpen, een 50 m lange dobber 
die voortgedreven door de stroming de ocea
nen afstruint. Rougerie: ‘Het is een drijvend 
laboratorium, maar ook een plek om te oefe
nen in het werken onder gewichtsloosachti
ge omstandigheden in totaal isolement. De 
SeaOrbiter is 24 uur per dag, 365 dagen per 
jaar onze oren en ogen van de oceaan ter be
studering van de schepselen die in de zee 
 leven. Het is een soort boodschapper waar
mee mensen zich kunnen identificeren, zo
als met de Eiffeltoren.’ Een boodschapper 
die aan de mensen laat zien wat er in de 
 oceanen gebeurt, in de traditie van Jules 
 Vernes Nautilus met kapitein Nemo. Een 
 ongeveer 4 m groot schaalmodel van de Sea
Orbiter werd vorig jaar gepresenteerd tijdens 
de tentoonstelling ter gelegenheid van de 
honderdste sterfdag van Jules Verne in het 
nationaal maritiem museum in Parijs. Tij
dens de tentoonstelling werd gesteld dat het 

ren gaan nu wel gemakkelijk het water op 
om te windsurfen, maar de oudere genera
ties zijn bang om te verdrinken. Ondertus
sen schrijdt de techniek voort en maakt nieu
we dingen mogelijk.’

EDUCATIE
Rougerie is ervan overtuigd dat we nog 

heel wat met de oceanen te stellen krijgen. 
Daar kunnen we maar beter op voorbereid 
zijn. ‘Het zal misschien langer duren dan we 
denken, maar de dag komt naderbij dat flin
ke delen van het land onder water staan. Dat 
is een realiteit. Ik ben ervan overtuigd dat we 
dan ook de zee in zullen gaan.’ Het is de ver

beelding die de 
wereld vooruit
brengt, 
 benadrukt Rou
gerie, die gelooft 

in de positieve ontwikkeling door het genie 
van de mens. Maar hij realiseert zich ook de 
angstaanjagende, primaire, vernietigende 
kant van de mens. ‘Door educatie kunnen we 
het opbouwende voorrang geven boven het 
vernietigende’, denkt hij. Daarom wil Rouge
rie ook kinderen in aanraking brengen met 
de oceanen. Zo bouwde hij in 1978 de Aqua
bulle, een in het water zwevende bol van 
plexiglas met een diameter van ruim 2 m.  
Na een korte duik naar de erin opgesloten 
luchtbel kunnen mensen zonder duik
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‘Ik ben geen 
Jacques Cousteau’
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de SeaOrbiter blijft 31 m permanent onder 
water. Het onderste deel is bedoeld voor acht 
aquanauten en hun laboratoria. Zeer sterke 
lichten kunnen de omgeving onder water ver
lichten. Op afstand bestuurbare robots kun
nen tot 600 m diepte afzakken. ‘In de jaren 
tachtig is Frankrijk vanwege geldgebrek ge
stopt met dit soort projecten. Maar lang
zamerhand komt er weer belangstelling voor. 
Men realiseert zich dat de oceanen kennis 
 bevatten die wezenlijk is voor de mensheid.’

Ter illustratie laat Rougerie een dvd van de 
SeaOrbiter zien. Met zeer gelikte beelden en 
in ronkende zinnen wordt het project aange
prezen als onmisbare schakel in het voortbe
staan van de mensheid. Een combinatie van 
wetenschappelijke nieuwsgierigheid, avontu
risme, technische hoogstandjes en respect 
voor de aarde. Een volgende dvd toont een 
project voor Abu Dhabi. City in the Ocean 

28 miljoen euro kostende en 450 ton wegen
de gevaarte in 2008 voor het eerst op missie 
zal gaan.

HART
Rougerie schat dat de SeaOrbiter wat later 

zal uitvaren. ‘We starten begin 2008 met de 
bouw. Een aantal regeringen, zoals die van 
Zwitserland, particulieren en een groep indu
striëlen brengt het geld op. Ook NASA is ge
interesseerd in de SeaOrbiter als manier om 
astronauten te laten oefenen in een verblijf in 
de ruimte. Die omstandigheden kunnen wor
den gesimuleerd door te duiken en een tijdje 
onder water te werken. Ook de internationale 
vereniging voor duikers wil bijdragen.’ Van 
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masker ademhalen en genieten van de on
derwaterwereld om hen heen. Een paar jaar 
later organiseerde hij op Corsica een educa
tieve manifestatie waar kinderen via dit vehi
kel kennis konden maken met een verblijf 
onder water. Rougerie ontwierp ook een aan
tal aquaria voor een groot publiek. Zijn Aqua
rium du Trocadéro in Parijs ging dit voorjaar 
open, al eerder konden bezoekers terecht in 
het door hem ontworpen Cité de la Mer in 
Cherbourg, Nausicaa I & II in het nationale 
zeecentrum van Boulonge sur Mer, en Ocea
nopolis in Brest. 

KENTERING
‘Waarom zouden we geen museum onder 

water maken? In Florida is al een hotel waar
heen je moet duiken om je kamer te kunnen 
bereiken’, zegt Rougerie, die doelt op Jules’ 
Undersea Lodge in het onderwaterpark van 
Key Largo. ‘Het is een kwestie van willen. 
Veel mensen hebben ontzag voor de ruimte 
en de diepzee. We moeten ervoor zorgen dat 
politici en ingenieurs zich daarvoor gaan in
teresseren. Bijvoorbeeld voor een onderwa
termuseum van waaruit de oceanen kunnen 
worden onderzocht. Maar ik zie een voorzich
tige kentering, bijvoorbeeld bij NASA. Die 
geeft ook geld voor educatie opdat kinderen 
gefascineerd kunnen raken. Niet alleen voor 
de ruimte, maar ook voor de diepzee. Er zijn 
inmiddels onderwaterrobots. De volgende 

heet het. Een slank hoog bouwwerk verheft 
zich op een kusteiland uit zee. Onder het 
 wateroppervlak loopt het gebouw door met 
transparante tunnels, grote ramen en glazen 
koepels, terwijl de vissen als het ware naar 
binnen zwemmen. De gasten van het vijf
sterrenhotel 
en ander pu
bliek worden 
getrakteerd 
op bijzonde
re schouw
spelen onder 
water, inclusief onderwateropera’s. ‘Nee, 
 gebouwd wordt het nog niet’, zegt Rougerie. 
‘Het is maar een idee. Leven in het hart van 
de zee, zodat de oceaan in de harten van de 
mensen leeft.’ Hij ziet nog hoop voor de 
mensheid. Althans met een snufje meer 
 verbeelding en een toefje extra durf.

‘Waarom zouden we 
geen museum onder 
water maken?’

Ontwerp van een zeeboerderij (1973), voorzien 
van kooien voor schelpdieren en met algenvelden.
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Het aquarium van Trocadéro in Parijs, een ontwerp van 
Rougerie, ging dit voorjaar open voor het publiek. Het 
aquarium ligt grotendeels onder de grond.


