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Bedrijf

Het huis in Oud Ade is van Eva’s oma  
geweest. Samen met haar ouders  
verhuisde ze ernaartoe toen ze tien jaar 
was. Na een aantal jaren elders te hebben 
gewoond, is ze weer terug op de bijzon-
dere plek: samen met Dick en hun twee 
zoontjes ruilde ze vorig jaar met haar  
ouders van huis. Maar voordat ze er intrek 
konden nemen, moest er eerst geklust 
worden. ‘Mijn ouders hadden het huis  
verbouwd toen zij er gingen wonen. De 
inrichting was wat landelijker en niet  
helemaal onze smaak. We stelden een 
strak schema op en verbouwden in drie 
maanden tijd het hele huis. We besteed-
den veel uit, maar staken ook zelf de  
handen uit de mouwen.’ Dick vult aan:  
‘Samen met vrienden en familie stripten 
we het hele huis. Aan de indeling is niet 
veel veranderd. We hebben een nieuwe 
keuken laten plaatsen, de muren zijn ge-
stuukt, er is beneden een nieuwe badka-
mer gecreëerd en er ligt een nieuwe vloer 
met vloerverwarming. Zelf hebben we 
veel geschilderd.’ 

MATERIALEN DIE LANG 
MEEGAAN
Eva: ‘We hebben alle kozijnen laten  
vervangen door Ploeg kozijnen. De oude 
kozijnen waren niet allemaal slecht, 
maar we wilden graag kunststof kozijnen  
omdat ze minder onderhoud vragen. In 
de woonkamer hebben de openslaande 
deuren plaatsgemaakt voor een schuif-
pui. De deuren hadden kleine ruitjes, die 
het uitzicht blokkeerden. Nu hebben we 
grote ramen met een vrij uitzicht naar  

buiten. We hebben gekozen voor triple 
glas en merken dat het niet alleen de 
warmte binnen, maar ook buiten houdt. 
En daarnaast is geluid van buiten ook nau-
welijks te horen. De kozijnen zijn binnen 
en buiten in een matzwarte uitvoering. Dat 
had ik ooit eens gezien en vond ik zo gaaf. 
We houden wel van een beetje strak.’ Dick: 
‘Bij alles wat we aanpakten, hebben we de 
vraag gesteld: hoe lang gaat het mee? 
Enerzijds vanuit het gemak. Heeft iets 
veel onderhoud nodig? Maar anderzijds 
ook vanuit duurzaam oogpunt. Het liefst 
kiezen we voor materialen die lang mee-
gaan, ook als we daar nu iets meer voor 
moeten betalen.’ Eva: ‘En waar mogelijk 
kiezen we voor energiezuinig of - bespa-
rend. Zo hebben we een warmtepomp-
droger en zonnepanelen laten plaatsen. 
Dick: ‘Of we klaar zijn met verbouwen? 
De grote projecten zijn nu wel rond.’ Eva 
vult aan: ‘De basis is af en we zijn bezig 
met de persoonlijke details. De badka-
mer boven kan nog wel een andere vloer  

gebruiken en op het wensenlijstje staat 
nog een nieuwe dakkapel. Dat zouden we 
ook door een kunststof exemplaar willen 
laten vervangen.’

WONEN OP EEN PRACHTPLEK
Eva: ‘Dick en ik komen allebei uit het dorp. 
Vroeger wilde ik in de stad wonen, maar 
nu weet ik: het is hier zo fijn. Zeker met 
kinderen.’ Dick: ‘Ik heb nooit de wens ge-
had om weg te gaan. Kijk eens om je heen, 
het is hier fantastisch! Ik houd van de rust. 
De kinderen hebben lekker de ruimte en 
we kunnen hier lekker onze gang gaan.’ 
Eva: ‘De plek maakt het echt uniek.’
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droomhuis
Midden in de polder in Oud Ade wonen 
Eva en Dick samen met hun zoontjes 
Sev en Fos. Vorig jaar toverden ze in drie 
maanden tijd hun nieuwe huis aan het 
water om tot droomhuis.

Ook verbouwen? Ploeg kozijnen 
denkt graag met je mee! 
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