
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.


