
“We zitten 
hier helemaal 
in de natuur. 
Dat verveelt 
nooit.”
Rob en Ineke van den Houten zijn in 2011 in  
Veerhaven komen wonen en hebben hier helemaal 
hun plekje gevonden. 

Ineke: “We woonden in Brabant niet meer helemaal naar ons 
zin.” Rob: “Dus ik dacht aan een appartement – handig als je 
begin 60 bent, maar we zaten niet op één lijn. We gingen op 
allerlei plekken kijken, maar niks klopte. Toen vroeg een be-
vriend stel ons om mee te gaan naar een voorverkoopdag. Ik 
stond op de dijk en toen… Dat uitzicht! Ik was in alle staten! 

Terwijl Ineke gezellig een bakje koffie aan het doen was, ben 
ik direct naar binnen gegaan. Het klopte allemaal. De grootte 
van het appartement en het balkon, de prijs, de kwaliteit van 
de bouw en het uitzicht. Dus ik heb het met een verkoper 
toen gelijk vastgelegd. Zonder met m’n vrouw te overleggen.” 

Ineke: “Dat was wel even  
schrikken. Ik ben niet iemand die  
snel verkast, maar we wonen hier nu vijf 
jaar en het bevalt prima. Een appartement is ook wel érg 
praktisch. Ik heb het werken in mijn tuin geen moment 
gemist. In al die tijd die je bespaart door niet in de tuin te 
werken, kun je leuke dingen doen! Ik ben heel blij dat we 
hier wonen.”

Rob: “Wat het meest bevalt, is het uitzicht. In een apparte-
ment moet je altijd wat te zien hebben. Ik kom uit de wereld 
van de scheepvaart en er is geen beter plekje op de wereld 
om schepen te kijken. Ook heb ik hier naar het weer leren 
kijken. Ik weet hoe windkracht zes eruit ziet en kan genieten 
van een bui die eraan komt over het water. We zien patrijzen, 
fazanten, hazen en konijnen. We zitten hier helemaal in de 
natuur. Dat verveelt nooit.”

Ineke: “Dat klopt. Iedereen geniet graag van ons uitzicht. 
Dat zeggen ze echt allemaal.”

Rob: “Brabant werd te druk voor ons en het water hier geeft 
rust. Drukte kun je opzoeken, maar rust zoals hier heb je 
niet overal. Als ik naar het theater wil, zit ik zo in Vlissingen, 
Antwerpen of Breda. 

En als het echt warm is, een graadje of 30, dan gaan we  
met een groepje mensen zwemmen, hier vlak voor de deur. 
Net of we een privézwembad hebben. Dat is ook iets wat  
het wonen hier leuk maakt. In een appartementencomplex  
is er veel contact, een soort gevoel van saamhorigheid.  
We hebben een gezamenlijke Nieuwjaarsborrel en je maakt 
eens een praatje. De mensen die ons destijds mee vroegen 
naar de voorverkoopdag… dat zijn nu onze directe buren.” 

“Er is geen beter plekje op 
de wereld om schepen  

te kijken.”

“Drukte kun je opzoeken, 

maar rust zoals hier 

heb je niet overal.”


