“Deze woonwerkkavel
geeft me in alle
opzichten veel
vrijheid”
Wilbert Koster heeft in 2016 zijn woon-werkkavel in
Veerhaven betrokken. Hij heeft er alle ruimte om te
leven en zijn bedrijf WK bestratingen te runnen.
“ Mijn bedrijf heb ik opgezet toen ik nog bij mijn ouders
thuis woonde. Ik kwam uiteindelijk steeds meer ruimte te
kort, dus het moment om het groter aan te pakken was
aangebroken. Ik had meer bedrijfsruimte nodig en wilde een
plek waar alles binnen kon staan. Met Veerhaven was ik al
bekend omdat ik uit Kruiningen kom. Via via hoorde ik van
de woon-werkkavels. Dat trok mijn aandacht omdat het me
goed bevalt om vanuit huis te werken. Zo ging het balletje
aan het rollen.

“Ik heb hier echt iets
naar mijn eigen hand
kunnen zetten. Je krijgt
heel veel vrijheid bij de
bouw van je huis.”

Met een kavel
van een kleine 1600 m2
heb ik nu ruimte zat. Ik had al wel
een kantoortje, maar hier zit ik er écht riant bij.
We rijden elke dag naar ons werk en de stenen worden ter
plekke afgeleverd, dus voor de rest van mijn bedrijf heb ik
niet veel plek nodig. Maar het is wel praktisch dat ik hier nu
een loodsje heb om een paar dingen op te bergen. Tussen
mijn tuin en de loods komt een haagje. Wonen en werken
zijn zo nog wel goed van elkaar gescheiden. Ook daar heb je
alle ruimte voor.
Ik heb hier echt iets naar mijn eigen hand kunnen zetten. Je
krijgt heel veel vrijheid bij de bouw van je huis. De grootte
van de woning lag vast, maar verder kon ik heel veel zelf
bepalen. Ik heb het hele huis naar mijn zin ingericht. En ik
heb niet alleen een groot kantoor, eigenlijk heb ik overal de
ruimte. Er zit een fijne tuin bij het huis en daarachter is geen
bebouwing. Dat geeft een gevoel van vrijheid. De tuin heb ik
al voor een groot deel aangepakt. De bestrating
is natuurlijk al af. Het is strak, met gebakken stenen en
keramische tegels. Dat gaat lang mee en blijft mooi.

Veerhaven is een rustige wijk, maar wel gezellig. Veel
mensen komen net als ik uit Kruiningen en mijn directe
buren zijn ook nog vrij jong. Ja, het is wel ideaal zo hoor.
En het is ook praktisch. Ik zit ook zo op de snelweg zonder
dat ik heel het dorp door hoef te rijden. Dat is met mijn
bedrijf natuurlijk perfect.
Ik vind het ook nog steeds fijn dat ik een kantoor aan huis
heb. Je hoeft niet altijd de hort op. Dat is wel relaxed. Op een
kantoor buiten de deur móét je altijd wat doen. Als er hier
iemand langskomt, kan ik altijd wel even stoppen met
werken. En als er iets moet gebeuren, dan doe ik dat
natuurlijk gewoon. Deze woon-werkkavel geeft me in alle
opzichten veel vrijheid.”

