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WELKOM IN 
PORSELEINHAVEN
Het licht en de reflectie vanaf het water  
zorgen op elk moment van de dag voor  
een speciale sfeer in huis. Je geniet vanuit je 
pakhuis, herenhuis of appartement van het 
schilderachtige uitzicht over de haven.  
En je wandelt zo naar de winkels en horeca 
om de hoek. Voor de deur strijk je neer op  
het terras, stap je aan boord of duik je in  
het water van één van de mooiste natuur- 
gebieden van Nederland. Dit is wonen aan 
Porseleinhaven, in het nieuwe dorpscentrum 
van Oud-Loosdrecht.

Oud-Loosdrecht ligt midden in de natuur.  
De ultieme plek om te ontspannen en te  
genieten van de rust en ruimte om je heen. 
Waar je kijkt zie je water, maar ook Hollandse 
dijken en weidse weilanden met grazend vee. 
Typisch dorps, maar met alle voorzieningen 
in de buurt. Doordat Loosdrecht een geliefd 
recreatiegebied is in de zomer, is er volop  
horeca aanwezig. Hier geniet je als bewoner 
het hele jaar van…



DE MOOISTE RONDE
VAN OUD-LOOSDRECHT

We vroegen illustrator Tjeerd Broere van Mr. Feaver 
Porseleinhaven op een unieke manier te verbeelden. 

Het resultaat is een prachtige serie illustraties, 
kleurrijk met een vleugje humor…



In het begin van de zomer was René 
er met mooi weer, voor onze foto- 
rapportage, maar ook een aantal 
maanden daarvoor. René Koster kan 
zich vooral de extreem harde wind 
van die dag herinneren. ‘Het waaide 
ontzettend hard en dat dramatiseerde 
het landschap nog meer. Door de 
intense golven dreigden hele eilandjes 
onder water te komen. De natuur- 
beheerders maakten van afgewaaide  
takken een soort netwerk om dat 
tegen te gaan. Prachtig om te zien.’ 
En als de zomer in aantocht is, kan 
René genieten van de enorme riet-
kragen, wilgenbomen en elzen die op 
de eilandjes groeien, maar soms ook 
gewoon oprijzen uit het water. ‘Toch 
is de winter wat mij betreft net zo 
bijzonder’, vertelt René, ‘Als de kale 
bomen afsteken tegen de felblauwe 
lucht of als de nevel na een koude 
nacht op het water blijft hangen, 
zijn de plassen schitterend. Juist ‘s 
winters moet je gaan zeilen. Er is dan 
helemaal niemand op de plassen en 
je hoort enkel het klapperen van je 
zeilen en het klotsen van het water 
tegen de boot.’ 

Ongekend mooie vegetatie
René werkt als fotograaf voor onder  

andere Natuurmonumenten en heeft 
al heel wat mooie natuurgebieden 
mogen bezoeken. Maar de Loos-
drechtse plassen zijn enig in hun 
soort. ‘Vanaf de 15de eeuw werd hier 
veen afgegraven en zo ontstonden 
de plassen. Dat is op meer plekken 
in Nederland gebeurd, waardoor als 
het ware nieuwe natuur is ontstaan. 
Maar in Drenthe zie je bijvoorbeeld 
veel meer heide en dennenbossen bij 
het water en Limburg en Brabant zijn 
veel droger. De vegetatie rondom de 
Loosdrechtse plassen is ongekend 
mooi. Zo groeit er wilde kamperfoelie, 
rietorchis, zwanenbloem en ronde 
zonnedauw. Die laatste is een klein 
rood vleesetend plantje en soms zie je 
een hele rode gloed over het moeras 
van dit kleine plantje. Als je op de 
Loosdrechtse plassen voorzichtig met 
je handen door het riet gaat, ruik je 
daarna de wilde munt aan je handen. 
Er groeit ook citroenmelisse in het 
wild. Dit ruikt ook heerlijk.’ 

Gevoel van avontuur
Om optimaal van de Loosdrechtse 
plassen te genieten, neem je wat 
René betreft een klein bootje. Bijvoor-
beeld een fluisterbootje, maar liever 
nog een kano. ‘Ik vaar graag door het 

netwerk van slootjes, dat je vlakbij de 
Oud-Loosdrechtsedijk en het gebied  
bij de Vuntus vindt. De slootjes vormen  
als het ware een doolhof van water, 
inclusief doodlopende stukken. Vooral 
middenin de zomer, als het riet hoog 
staat en de begroeiing één grote 
woestenij is, zie je vanaf het land 
bijna het verschil niet tussen land en 
water. En dan is het juist bijzonder om 
er doorheen te varen. In een kano ben 
je bovendien zo stil dat je veel dichter 
bij de natuur kunt komen. Vogels en 
andere dieren trekken zich niets van  
je aan. Dit geeft een mooi gevoel  
van avontuur.’

Het mooiste licht
Als fotograaf zit de magie van de 
Loosdrechtse plassen in het licht.  
‘De enorme hoeveelheid water reflec-
teert het licht in dit gebied op een 
prachtige manier. Dat is echt uniek 
in Nederland.’ Voor wie zelf eens met 
de camera op pad gaat in het gebied 
heeft hij een tip. ‘Ga ’s ochtends om 
vijf uur of juist om tien uur ’s avonds in 
een boot de plassen op, dan vang je 
het mooiste licht.’

Interview – René Koster, Fotograaf

DWALEN DOOR EEN 
DOOLHOF VAN WATER

De schilderachtige ligging van Oud-Loosdrecht, omringd door water en 
natuur, is wat Porseleinhaven zo bijzonder maakt. Het is bijna alsof je 

rondloopt in een natuurdocumentaire. Fotograaf René Koster is verslingerd 
aan het unieke licht, het water en de vegetatie van de Loosdrechtse 

plassen. ‘Elk seizoen is heel bijzonder aan het water.’



“Elk seizoen is bijzonder aan het water.”
— René Koster, Fotograaf

 



René Koster is professioneel fotograaf 
en heeft een indrukwekkend portfolio.  
Van portretten, reizen en landschappen.  
Hij komt ook graag in het gebied rond 
de Loosdrechtse Plassen, daarom 
vroegen wij hem om de omgeving 
rond Porseleinhaven vast te leggen. 
De prachtige natuur, het leven op het 
water en een aantal fijne terrassen en 
restaurants. Beleef Oud-Loosdrecht 
door de lens van René…
 







“Natuurlijk heb je hier de mooiste 
vergezichten, maar wat ons gezin  
elke dag weer verbaast, is dat de  
dagen langer duren aan het water.”
— Len Veerman, Makelaar

 







DE BESTE PLEK
VAN OUD-LOOSDRECHT



Jos van Eldonk, met drie partners 
onderdeel van bureau Common Affairs, 
zette zijn handtekening al onder de 
Suikersilo’s en het Outletcentrum op 
Sugar City in Halfweg, het nieuwe 
Plein 1944 in Nijmegen en het stadshart 
rondom het station van Zaanstad. Hij 
vertelt: ‘Een goed gebouw is meer dan 
een verzameling functies: de relatie tot 
de omgeving en de gebruikers zijn net 
zo belangrijk als de vormgeving. Ik denk 
graag na over de inrichting van plekken 
waar veel mensen komen. Tijdens de 
opening van Mariënburg in Nijmegen 
werd ik aangesproken door een oudere 
man. Hij zei me dat ik hem zijn stad had 
teruggegeven. Dat zal ik nooit vergeten. 
Voor de inwoners van Oud-Loosdrecht 
hoop ik ook een prettig nieuw centrum 
te creëren.’

Liberale mentaliteit
Voordat hij met de eerste tekeningen 
voor Porseleinhaven begon, ging hij op 
onderzoek uit. ‘De nieuwbouw moest 
namelijk aansluiten bij de bestaande 
bebouwing. Daarom reed ik eerst uit-
gebreid met de auto en op de fiets door 
Loosdrecht en omgeving, op zoek naar 
de kenmerken van de lokale bouwstijl.’ 
De streekgebonden architectuur in en 

rondom Loosdrecht is heel divers, vertelt  
Van Eldonk. ‘Wat mij opviel, was het  
eigenzinnige karakter van de gebouwen.  
Dit is duidelijk een gebied met een  
liberale mentaliteit, waar ondernemende 
mensen wonen die niet bang zijn om 
de omgeving naar hun eigen hand te 
zetten. Dat zie je bijvoorbeeld aan het 
kleurenpalet. Dat is heel gevarieerd: er 
zitten verschillende blauwe, rode, grijze 
en zelfs gele tonen in.’

Niet te braaf
Om te zorgen dat de nieuwbouw goed 
past binnen de bestaande omgeving 
heeft Van Eldonk een niet al te braaf 
plan ontwikkeld, zo zegt hij zelf. ‘Er zitten  
bijvoorbeeld opvallende blauwe en gele 
gevels tussen de nieuwe panden. En 
ook voor de kozijnen en de afwerking 
gebruiken we niet al te voor de hand 
liggende kleuren. Op die manier  
creëren we een eigenwijze uitstraling 
die goed past binnen Oud-Loosdrecht.’

Geen strakke nieuwbouw
Voor Porseleinhaven ontwikkelde Van 
Eldonk verschillende woningtypen,  
zoals pakhuizen, herenhuizen en 
appartementen. De bouwstijl is vrij 
traditioneel, vanuit de verte doet de 

vormgeving denken aan die van  
historische grachtenpanden. Dat wil 
zeggen: ze zijn niet strak en eenvormig, 
maar afwisselend en karakteristiek. 
‘Deze bouwstijl is een bewuste keuze.  
Het gaat hier immers om de ontwikke-
ling van een gezellig en intiem dorps-
centrum. Zo’n plek vraagt om een 
karakteristieke bouwstijl en niet om 
strakke nieuwbouw.’ Er wordt gebouwd 
met baksteen en een onderhoudsvrije 
vezelplaat met dezelfde uitstraling als 
hout. Dit past goed bij het karakter van 
de omgeving. Alle woningen hebben 
een buitenruimte, soms zelfs aan twee 
kanten van het huis. Zo kunnen  
bewoners altijd ergens in de zon zitten.’

Levendig centrum
De onderste plint van de pakhuizen,  
appartementen en vijf herenhuizen is 
bedoeld voor horeca, kantoren aan 
huis en commerciële ruimtes. ‘Het  
interessante en uitdagende aan  
Porseleinhaven is dat we de kans krijgen  
om een nieuw levendig centrum te 
bouwen’, vertelt Van Eldonk. ‘Natuurlijk 
is het ook leuk om een mooi gebouw te 
ontwikkelen, maar dan maak je enkel 
een op zichzelf staand ding. Terwijl ik 
liever een plek dan een gebouw creëer.’ 

Interview – Jos van Eldonk, Architect

STRAK EN EENVORMIG, 
MAAR AFWISSELEND EN 

KARAKTERISTIEK

Architect Jos van Eldonk reed op de fiets en in de auto Loosdrecht en 
omgeving rond om inspiratie op te doen. ‘Hier wonen mensen met een 
ondernemende, liberale mentaliteit. Ze zijn niet bang om de omgeving 

naar hun eigen hand te zetten.’ En zo bedacht hij het ontwerp voor 
Porseleinhaven. ‘Een niet te braaf nieuw dorpscentrum met een  

traditionele bouwstijl die voor karakter zorgt.’



“Een goed gebouw is meer dan een 
verzameling functies: de relatie tot de 
omgeving en de gebruikers zijn net zo 
belangrijk als de vormgeving.”

— Jos van Eldonk, Architect
 





‘De vraag van de gemeente was  
duidelijk’, legt Martin uit. ‘Porselein- 
haven moest gebouwd worden rondom  
een centraal plein waar bewoners en 
omwonenden terecht kunnen voor  
evenementen, horeca en winkels,  
zodat de leefbaarheid van het 
dorpshart van Oud-Loosdrecht zou 
worden vergroot’. Martin is vanaf vorig 
jaar actief betrokken bij de ontwikkeling  
van het gebied en ziet al helemaal 
voor zich hoe Porseleinhaven er straks 
uitziet als het helemaal af is. ‘De oost-
kant van het project is inmiddels bijna 
gereed en inderdaad; het is nu al een 
levendige plek. Brasserie De Haven 
Club heeft dit voorjaar de deuren  
geopend en daardoor is het de hele 
dag door heel gezellig in Porseleinhaven.  
En als de zon schijnt, is het plaat-
je natuurlijk helemaal compleet. Al 
moet ik zeggen dat ik het gebied ook 
verrassend mooi vind in de herfst- en 
wintermaanden. En het mooie is dat 
bewoners het gebied in die maanden 
meer voor zichzelf hebben.’

Meer ruimte voor horeca
De pakhuizen en appartementen aan 
de oostzijde van Porseleinhaven zijn zo 
goed als klaar. Nu zijn de appartementen  
en herenhuizen aan de westkant aan 
de beurt. ‘Aan deze kant van het plein 
komt ook een fraai appartementen- 
gebouw met ruimte voor eventuele 
horeca in de plint. Op dit moment 
hebben we gesprekken met een  

geïnteresseerde partij. Wie weet  
kunnen bewoners en bezoekers hier 
straks ook genieten van een hapje en 
drankje met uitzicht op de haven.’ 

‘Charmant is de flexibiliteit  
van indelen van de herenhuizen.’

Alle vrijheid
In een aantal pakhuizen aan de oost-
kant van Porseleinhaven bieden de 
benedenverdiepingen ruimte aan  
commerciële ruimtes, zoals kantoren. 
Aan de westzijde hebben vijf heren-
huizen ook een verplichte commerciële 
ruimte die qua functie past bij de locatie  
in het nieuwe centrum. Hierbij moet je 
denken aan een winkel, kleinschalige 
horeca of een dienstverlenend bureau. 
Dat geldt voor de herenhuizen aan 
de dijk en het eerste herenhuis aan 
de kade. De herenhuizen hebben een 
oppervlakte van 128 tot 188 m².  
Er worden drie verschillende types  
gebouwd. Een smalle beukmaat met 
vier woonlagen, een brede beukmaat 
met vier woonlagen en een tussen-
variant die nog wat breder is en drie 
woonlagen telt. 

Het charmante van de herenhuizen 
is, volgens Martin, de flexibiliteit van 
indelen. ‘De herenhuizen direct aan de 
haven krijgen een voortuin. Bewoners 
kunnen ervoor kiezen om een woonkamer  
direct aan deze tuin te laten grenzen 
en dan boven een grote leefkeuken te 

creëren. Maar die leefkeuken kan ook 
beneden aan de havenzijde. Dat is 
prettig als je bijvoorbeeld graag buiten 
eet in de zomer. Wie op zoek is naar 
een kantoor aan huis, studio of atelier, 
kan deze ook op de begane grond  
vestigen en dan boven zowel de keuken 
als woonkamer situeren. De bewoners 
hebben wat dat betreft alle vrijheid.’

Naar eigen wens
Ook qua afwerking kunnen bewoners 
hun herenhuis helemaal naar eigen 
wens inrichten. Martin: ‘De herenhuizen  
worden standaard voorzien van een 
hoogwaardige badkamer en toilet, 
maar zonder keuken. Omdat mensen 
de vrijheid hebben over de plek van de 
keuken, maar ook omdat een keuken 
heel smaakgevoelig is en je het qua 
kosten zo gek kunt maken als je zelf 
wilt. Bij de bouw kunnen we uiteraard 
wel rekening houden met alle aansluit-
punten voor de keuken die je na de 
oplevering laat plaatsen.’

Martin vindt Porseleinhaven een uniek 
project. ‘De ligging is natuurlijk  
fantastisch. En ook de architectuur. 
Geen enkel huis is hetzelfde.  
Ze hebben allemaal net even een 
andere kleur en uitstraling. Dat zie je 
bijna nergens. Daardoor ga je in een 
huis wonen, waarvan er echt geen 
tweede is. Dat moet een geweldig 
gevoel geven.’

Interview – Martin van Cauter, Ontwikkelaar Heijmans

ALLE INGREDIËNTEN  
VOOR EEN LEVENDIG  
NIEUW DORPSHART

Er is volgens Martin van Cauter, ontwikkelaar bij Heijmans, maar één 
woord om Porseleinhaven te omschrijven: uniek. ‘Door de combinatie van 
de bijzondere architectuur, de directe ligging aan het water en de nieuwe 
horeca krijgt Loosdrecht een mooi, bruisend en gezellig nieuw dorpshart. 
Dat voel je nu al, ondanks dat we pas één kant van de haven af hebben.’







DE WITSTE
SCHUIMKOPPEN

VAN OUD-LOOSDRECHT



‘Ik ben vanaf het begin van de 
ontwikkeling van Porseleinhaven 
al betrokken bij dit project’, vertelt 
Michiel. ‘Vanuit een adviesgroep 
adviseerde ik de gemeente over de 
kansen voor horeca in het nieuwe 
centrum. Elf jaar was ik eigenaar van 
Brasserie Kompas en daarna ben ik 
in het pand van de Veilige Haven in 
Loosdrecht een soort try-out  
begonnen voor De Haven Club.  
Alles wat ik heb geleerd, heb ik 
meegenomen naar Porseleinhaven. 
Ik heb een echt Loosdrecht-hart en 
wil echt iets moois maken van het 
nieuwe dorpshart. Het moet echt 
de aantrekkingskracht van het dorp 
vergroten. Voor passanten en  
bezoekers, maar ook voor de  
echte Loosdrechters.’

Hele dag genieten
In juni dit jaar opende De Haven 
Club de deuren. Michiel: ‘Vanaf het 
moment dat we open zijn, is het elke 
dag lekker druk geweest. Echt een 
droomstart. We hebben dan ook 
een perfecte locatie met een terras 
aan de kade en eentje aan het plein. 
Vanaf 12 uur zit je er de hele dag in 
de zon en je geniet hier ’s avonds 
buiten, zoals je dat ook in het buiten-
land kunt. Naast het terras verbindt 
een slootje de grote plas en de  
Vuntusplas met elkaar. Gasten 
kunnen de hele dag genieten van de 
bootjes die hier doorheen varen en 

allerlei capriolen moeten uithalen 
om het in goede banen te leiden. Dit 
levert regelmatig hilarische taferelen 
op.’ De levendigheid in Porseleinhaven  
heeft ook een positief effect op de 
rest van Loosdrecht, ziet Michiel. ‘Het 
dorp was een beetje ingedut. Zodra 
de plannen voor Porseleinhaven  
definitief werden, zagen we meteen 
meer initiatieven voor vernieuwing. 
Wat dat betreft heeft het project 
Loosdrecht niet alleen een fris en  
hedendaags gezicht gegeven, maar 
het hele dorp echt nieuw leven inge-
blazen. Zo is nu besloten dat er ook 
op andere plekken nieuwbouw komt.’

Stadse allure
Wie bij de nieuwe brasserie binnen-
komt, waant zich eigenlijk meteen in 
een hip restaurant dat niet zou  
misstaan in de grote stad. En dat 
was ook precies de bedoeling.  
‘De inrichting geeft De Haven Club 
inderdaad een stadse allure’,  
vertelt Michiel. ‘Het heeft de uitstraling  
van een luxe grand-café, maar is 
wel laagdrempelig. Iedereen is hier 
welkom en je kunt er de hele dag 
terecht, voor een kop koffie in de 
ochtend tot een uitgebreid diner  
’s avonds. Achterin de zaak zie je een 
rotisserie hangen. De gebraden kip 
hiervan is zeker het proberen waard. 
Maar het is ook leuk om samen een 
grote plank met verschillende  
gerechten te delen of te kiezen voor 

één van de mooie vlees- of visgerechten,  
zoals zeetong of een rib-eye.’

Het nieuwe Côte d’Azur
Vanaf het moment van opening leek 
iedereen De Haven Club meteen te 
vinden. ‘Door onze gunstige ligging, 
kunnen passanten er perfect terecht. 
We zien veel wandelaars en fietsers 
die hier even pauzeren of mensen die 
een dag varen en wat willen eten of 
drinken. Maar bezoekers komen ook 
uit de weide omgeving. Binnen een 
straal van zo’n 25 kilometer komen 
ze echt speciaal hier naartoe. Dat 
heeft me echt verrast.’ Afgelopen 
zomer merkte Michiel bovendien dat 
de Loosdrechtse Plassen een steeds 
grotere aantrekkingskracht hebben 
op de vakantievierder. ‘Steeds meer 
Nederlanders vieren hier vakantie. 
Loosdrecht als het nieuwe Côte 
d’Azur.’ 

Echte Loosdrechters zijn ook erg 
enthousiast over De Haven Club. ‘Ik 
hoor gelukkig dat ze het een hele 
mooie zaak vinden en dat de sfeer ze 
goed bevalt.’ Met de opening van zijn 
brasserie kan Michiel niet wachten 
om te zien wat er verder nog staat te 
gebeuren in Porseleinhaven.  
‘Hopelijk wordt alles aan de westkant 
ook snel gebouwd en opgeleverd.  
Dit komt de levendigheid en gezellig-
heid van het dorpshart alleen maar 
ten goede.’

Interview – Michiel Repko, De Haven Club

GENIETEN ZOALS JE  
DAT OOK IN HET 

BUITENLAND KUNT

Michiel Repko is Loosdrechter in hart en nieren. Er was dan ook geen  
twijfel mogelijk over de plek waar zijn nieuwe brasserie zou komen,  

namelijk midden in het nieuwe dorpshart van Oud-Loosdrecht.  
Aan het begin van de zomer opende hij de deuren van De Haven Club  

aan Porseleinhaven. ‘We hebben een droomstart gehad.’



DE FIJNSTE 
THUISHAVEN

VAN OUD-LOOSDRECHT



Hij verruilde, lang geleden al, Hilversum  
voor Oud-Loosdrecht. ‘Ik groeide op in 
de bossen, maar het water heeft een 
heel andere dynamiek en aantrekkings- 
kracht. Natuurlijk heb je hier de 
mooiste vergezichten, maar wat ons 
gezin elke dag weer verbaast, is dat 
de dagen langer duren aan het water. 
De zon verdwijnt niet achter de bomen 
of achter gebouwen en kan dus rustig 
zakken. Daardoor geniet je extra lang 
en blijft het langer licht, of zo lijkt het 
althans.’ Ook zijn dochters willen  
beslist niet meer weg uit het dorp. ‘Zij 
zijn helemaal vergroeid met het water. 
De meiden springen in hun bootje en 
zoeken zo hun vrienden op, of gaan  
alleen of met een groepje suppen. Zodra 
het kan, zijn ze op het water te vinden.’

Vrijgevochten sfeer
Volgens Len is het bijzonder dat in 
Loosdrecht alles en iedereen heel  
gemoedelijk naast elkaar woont en 
met elkaar leeft. ‘Er hangt hier een 
heel vrijgevochten sfeer. En dat is aan-
trekkelijk voor mensen die van buiten 
het dorp hier naartoe willen verhuizen. 
Iedereen is welkom, er is veel ruimte 
voor vernieuwing en er is een actief 

verenigingsleven. We merken in ons 
makelaarskantoor dat steeds meer 
mensen de Loosdrechtse plassen  
weten te vinden. Stedelingen die  
snakken naar rust, ruimte en groen  
of op zoek zijn naar de perfecte  
combinatie van reuring en ontspanning. 
Of juist mensen die hun tweede huis 
in Zuid-Europa willen verruilen voor 
natuur in eigen land.’

Instant vakantiegevoel
En dat snapt Len wel. ‘Want hier in 
Loosdrecht heb je echt een instant 
vakantiegevoel. ’s Ochtends is het bij 
Café Heineke of Brasserie Wetterwille 
goed toeven met een kop koffie. ‘Het 
leuke is dat je bij de meeste cafés en 
restaurants in Oud-Loosdrecht  
gewoon de hele dag kunt blijven 
hangen. Want je kunt overal ook heel 
lekker lunchen en ’s avonds dineren. 
Zo is Het Kompas onlangs heel mooi 
vernieuwd en schuif je bij Restaurant 
De Eend aan om goed te eten aan de 
Vuntusplas. Ik ben ook heel blij met 
de nieuwe bar brasserie in Porselein-
haven, De Haven Club. Hier kun je 
even snel een koffie drinken, maar ook 
heerlijk lunchen, dineren of een wijntje 

drinken. Op het terras heb je een  
geweldig uitzicht.’

Leven in de brouwerij
Dat Porseleinhaven volop in ontwikkeling  
is, ziet Len zeker terug in de rest van 
het dorp. ‘Een aantal jaar geleden  
was alles ook gezellig, maar wel een 
beetje ingedut. Met de komst van 
Porseleinhaven komt er weer leven in 
de brouwerij. Nieuwe horeca opent 
de deuren en bestaande restaurants 
frissen het interieur weer eens lekker 
op. Dat is mooi om te zien. De nieuwe 
supermarkt in het dorp is ook een  
aanwinst, nu hebben bewoners echt 
alle voorzieningen om de hoek.’ Len 
kijkt uit naar de oplevering van de 
nieuwe huizen en appartementen aan 
Porseleinhaven. ‘Behalve de fraaie 
zichtlijnen, passen de nieuwe woningen  
qua sfeer en uitstraling helemaal bij 
Oud-Loosdrecht. Dat is goed te zien 
als je vanaf het water naar verschillende  
huizen en bouwstijlen kijkt.’ 

Met een knipoog heeft Len nog wel een 
waarschuwing voor nieuwe bewoners. 
‘Want als je eenmaal aan de plassen 
woont, wil je er nooit meer weg.’

Interview – Len Veerman, Makelaar

DE DAGEN DUREN HEERLIJK 
LANG AAN HET WATER

Len Veerman is als makelaar vanaf het begin betrokken bij Porseleinhaven. 
En aangezien hij letterlijk de buurman is van het nieuwe dorpshart van 

Oud-Loosdrecht, weet hij als geen ander hoe leuk het is om op deze plek te 
wonen. Hij geniet met volle teugen van het weidse uitzicht over het water  

en de gezelligheid in en om Oud-Loosdrecht.



Bij het kopen van een nieuwbouwhuis komt een 
hoop kijken. We kunnen ons goed voorstellen 
dat je hier diverse vragen over hebt.  
Wat bijvoorbeeld het beste moment is om 
je huidige huis te verkopen, hoe het zit met 
bouwrente en eventuele dubbele woonlasten, 
dat soort vragen. We begrijpen ook goed dat 
je gevoel wilt hebben bij je bestedingsruimte, 
oftewel dat je graag wilt weten wat ongeveer 
de (over)waarde is van je huidige huis. Wil je 
hierover sparren? Neem dan gerust contact 
op met een van onze makelaars. 

KUNNEN WE
JE ERGENS
MEE HELPEN?

Veerman Makelaars
E-mail: nieuwbouw@veermanmakelaars.nl
Telefoonnummer: 035 582 5333

Van de Steege Makelaars
E-mail: projecten@vandesteege.nl
Telefoonnummer: 020 435 7040

Heb je interesse in een herenhuis of appartement in  
Porseleinhaven? Op de website kun je het beschikbare 
aanbod bekijken, inclusief de plattegronden en een  
technische omschrijving en dergelijke.

PORSELEINHAVEN.NL

NIEUWE SLOGAN?

Uitgave van Heijmans, november 2020. 

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en / of overgenomen zonder schriftelijke toestemming 
van de uitgever. Dit sfeerboek is met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld. Aan de getoonde 

impressies, alsmede aan de getoonde kaart, kunnen 
geen rechten worden ontleend. Dit document dient 
als inspiratiebrochure, het is geen contractstuk. 
De openbare inrichting die in de impressies is 
opgenomen, betreft een momentopname. Wijzigingen 
met betrekking tot de situering van groenstroken, 

voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, 
bovengrondse nutsvoorzieningen, huisvuil (opstel) 
plaatsen, speelplaatsen en dergelijke kunnen zich  
dan ook voordoen.
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