
Dromen aan 
het water

Op een paar honderd meter afstand van hun vorige huis, 

kochten Karen en Marco een goed onderhouden oude 

woning die ze volledig verbouwden. De locatie aan het water 

is magisch, het interieur eigentijds en gastvrij…

Tekst Yvonne van Galen - Fotografie Dennis Brandsma, styling Rob Jansen
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DE VERBOUWING WAS 
RIGOUREUS: ALLEEN 
DE BUITENMUREN ZIJN 
BLIJVEN STAAN

Karen en haar man Marco woonden jarenlang met hun kinderen in 

een jarenzeventigwoning, zo’n vijfhonderd meter hier vandaan. “We 

hebben er met ons gezin een hele fijne tijd gehad, maar hadden 

daar geen uitzicht op het water. Toen de kinderen het huis uit gingen 

en deze woning te koop kwam, aarzelden we geen moment. Dit 

is een idyllische plek met fenomenaal vrij uitzicht op de plas en 

natuurlijk ruimte voor een bootje. Bovendien is hier op elk moment 

van de dag een plek waar de zon schijnt, zowel in de ochtend, de 

middag als de avond.”

SMAAKVOL
De woning dateert uit 1927 en was al een aantal keren verbouwd. 

“Toen we ons huis in 2018 kochten, hebben we ENZO architectuur 

& interieur in de arm genomen om het helemaal naar onze wensen 

aan te passen. Zij verbouwden in deze omgeving al verschillende 

bestaande woningen en wij vonden het resultaat steeds mooi. Het 

komt nogal precies om de juiste  balans te vinden tussen de oude, 

bestaande en vaak karakteristieke elementen van een woning en 

nieuwe eigentijdse aanpassingen. Hoewel het huis in prima staat 

verkeerde, wilden wij toch veel veranderen. Maar het moest wel 

smaakvol gebeuren, dus de keuze voor ENZO was een hele bewuste. 

De verbouwing was rigoureus: alleen de buitenmuren zijn blijven 

staan. Vooral de indeling van de benedenverdieping is helemaal 

veranderd. Er was eerst een kleine woonkamer en een relatief grote 

hal. Die living hebben we nu een stuk groter gemaakt. Wij wilden ook 

nog graag een slaapkamer op de benedenverdieping, zodat onze 

woning toekomstbestendig is. Dat betekende dat er een uitbouw 

moest komen. Wij hebben nu vanuit ons bed rechtstreeks zicht op 

het water. Dat is echt heerlijk wakker worden”, lacht Karen. 

ELKE DAG GENIETEN
Op de eerste verdieping zijn twee slaapkamers en twee badkamers, 

voor als de kinderen komen logeren. “We zijn allemaal dol op varen, 

zwemmen en suppen, dus deze plek aan het water is perfect. We 

lopen zo uit het huis, het meer in. Dat blijft genieten, elke keer 

weer. De allerfijnste plek in huis vind ik onze keuken”, zegt Karen. 

“We hebben daar een grote tafel staan waar we met zijn tienen 

aan kunnen zitten. En van daaruit hebben we uitzicht over de plas, 

inclusief de markante watertoren. Als we daar zitten, zeggen Marco 

en ik regelmatig tegen elkaar: ‘Hier gaan we nooit meer weg!’”
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“MARCO EN IK ZEGGEN 
REGELMATIG TEGEN 
ELKAAR: HIER GAAN WE 
NOOIT MEER WEG!”
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