
wonen

tekst Melanie Parker-zwanziger

wonen met  
een gevoel  
van vakantie
Zwijmel jij weg bij de gedachte aan leven op de duinen? Lekkere genieten van 
het glooiende landschap met daarachter de ondergaande zon, terwijl je voeten 
wegzakken in het duinzand? Een gevoel van vakantie, het hele jaar rond!  
Stel je eens voor, dat zoiets écht voor jou is weggelegd… We vroegen een 
toekomstige DUIN-bewoonster naar haar verwachtingen. En spraken de 
eigenaar van het Regatta Center Muiderzand over de zeilsport faciliteiten  
nabij Strandbad DUIN.

I
ngrid van Diepen en haar man verhuizen dit 
voorjaar vanuit Weesp naar DUIN. ‘tijdens onze 
huizenzoektocht hadden we geen voorkeur voor 
een bepaalde plaats. Wel wilden we dichtbij 

water wonen. We keken naar projecten in Huizen en 
IJburg. Opeens besef ik dat we dan aan de verkeerde 
kant van de plas zouden zitten. Als je van zon en water 
houdt, zoals wij, zit je in Almere goed. Vanaf hier zie je 
de zon ondergaan in het IJmeer.’ 

JeUgDZeilSPoRt  
van BaSiS tot toP
Strand, water en sport zijn altijd al populair 
bij jongeren. Regatta Center Muiderzand, op 
loopafstand van DUIN, doet er een schepje 
bovenop. ‘Hier draait alles om de jeugdzeilsport,’ 
vertelt eigenaar Eddy Chevalier. ‘Alle ingrediënten 
zijn aanwezig: een groot water, een eigen strand, 
theoretische en fysieke workshops en - niet 
onbelangrijk… - topcoaches. En onze zeilschool is 
CWO/NPJ gecertificeerd. Kort door de bocht: hoge 
kwaliteit. 

wonen

 In de roos
Het echtpaar koos voor één van de drie bovenste 
appartementen van Het Baken. Het wordt een wit 
appartementencomplex met enorme glazen puien, 
stervormige contouren en parkeermogelijkheid 
onder de duinen. Ingrid: ‘Nu al kijk ik halsreikend uit 
naar de vergezichten over het IJmeer, Zuiderduin 
en het kreekbos.’ Met DUIN verwachten zij en haar 
man in het hart van de roos te gaan wonen. ‘Het 

heeft alle voordelen die we zoeken. strategisch 
gelegen, nieuwbouw, het station in de rug en goed 
aan te varen voor watersporters. Onze boot ligt op 
loopafstand in de Marina Muiderzand. Het geeft een 
heerlijk gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid.’ 

Prachtige vergezichten
Ingrid en haar man maken graag verre reizen. ‘Ons 
toekomstbeeld is dat als we terug komen van vakan-
tie, ons vakantiegevoel gewoon blijft als we thuis zijn. 
Nu wonen we nog in een fantastisch huis in Weesp. 
Maar de grote tuin vergt onderhoud en in deze 
levensfase zoek ik wat anders. Als ik thuis kom, wil 
ik met een drankje kunnen genieten van de ruimte, 

de rust en het schitterende uitzicht. en ontspanning 
vinden bij de watersport faciliteiten.’
 
Déjà vu 
‘Na het ondertekenen van het koopcontract heb ik 
mijn eerste inkopen in Almere gedaan bij Doemere. 
Bijzonder! Want 25 jaar geleden liep ik hier ook, 
destijds op zoek naar inspiratie voor ons huidige 
huis. Ik kocht toen behang bij Heeman, en een buggy 
bij Prenatal. Nooit gedacht dat we later nog eens 
in Almere zouden gaan wonen. Familie en vrienden 
reageerden trouwens verbaasd op onze plannen, net 
als onze drie kinderen. Ze zagen Almere niet direct 
zitten.’ Inmiddels zijn ze helemaal om. Daarvoor 
moesten ze letterlijk de brug over. Ingrid: ‘Zodra ze 
de enorme zandduinen zagen, begrepen ze wat wij 
hier hebben gevonden. Alles ademt rust uit. Nu al, 
terwijl de bouwers nog bezig zijn. Dat vind ik zo frap-
pant. Als ik er hier overdag doorheen rijd, vind ik de 
huidige huizen prachtig. Alles wat er bijgebouwd gaat 
worden, blijft in diezelfde stijl. Ik prijs mezelf gelukkig 
dat ik in DUIN én Almere mag gaan wonen!’.

weDStRiJDZeilen
‘Beginnende zeilers starten in de zeilschool, 
waar ze meteen de basiskneepjes van het 
wedstrijdzeilen meekrijgen,’ zegt Eddy 
enthousiast. ‘Daarna stromen ze door 
naar Jeugdzeilvereniging Muiderzand. 
Daar ontwikkelen ze zich verder in het 
wedstrijdzeilen in diverse jeugdzeilklassen. 
En dat kan snel gaan. Onze zeilers doen 
regelmatig mee in de top van de selecties en 
sommigen zeilen mee tijdens bijvoorbeeld 
de Delta Lloyd Regatta, waar alleen de top 
80 van de nationale zeilers naartoe mag. 
Daar zijn we natuurlijk reuze trots op.’ 
 

weRelDkamPioenen  
in DUin
Naast veel lol hebben de zeilers ook een 
indrukwekkende gedrevenheid. ‘Vorig jaar 
zijn we zelfs Wereldkampioen in de Splash 
klasse geworden. Een topprestatie! Op het 
Zuidelijk IJsselmeer maken wij veel vaaruren. 
Het is mooi groot water waar we twee of 
meer dagen per week fanatiek trainen.’ 
Daarnaast wordt ook de core stability niet 
vergeten door intensieve trainingen in de 
aanwezige gym. ‘In de instructieruimtes 
analyseren de toptrainers samen met de 
zeilers de trainingsfilmpjes. Erg leerzaam! Dit 
is een unieke locatie. waar je alles vindt om 
met veel plezier te zeilen en steeds beter te 
worden. Daar doen we alles aan!’
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