Hallo, ik ben Erik
Groothuis, 53 jaar
oud en ik woon sinds
augustus 2018 in één
van de vijftien
waterwoningen die
in Tersluis liggen.
Als fervent watersportliefhebber heb ik altijd al de wens gehad om dicht bij het water te wonen en na het
bezoeken van de model waterwoning die in Meeroevers lag heb ik mijn vrouw Bianca kunnen overtuigen
om voor deze aparte woonvorm te kiezen. Niet dicht bij het water, maar zelfs op het water! Nadat we ons
ingeschreven hadden op een paar waterkavels in Tersluis die onze voorkeur hadden kregen we al snel te
horen dat we de eerste waren en konden kiezen welke kavel het moest worden. ABC-Arkenbouw kon
praktisch meteen beginnen met de bouw van de waterwoning en een half jaar later zagen we onze nieuwe
woning over het water vervoerd worden vanuit Urk naar Tersluis. Het laatste stukje door de sluis was nog
spannend want dat paste maar net op een paar centimeters na.
Inmiddels liggen we afgemeerd aan twee stevige meerpalen. Het eerste jaar konden we mooi wennen
aan het permanente vakantiegevoel, aan de mooie luchten, de zonsondergangen, de watergeluiden en
aan de schommelbewegingen bij een flinke storm.
Twee warme zomers en twee koude winters verder hebben we de wijk om ons heen zien groeien en
voelen we ons bevoorrecht dat we hier mogen wonen.
Naast mijn dagelijkse werk als technisch projectmanager heb ik jarenlang een uit de hand gelopen hobby
als bruidsfotograaf er op na gehouden. Die hobby heb ik echter na onze verhuizing naar Tersluis
afgebouwd zodat er wat meer tijd overblijft om met ons sloepje mooie tochten te maken en eens wat
vaker de racefiets te pakken. Ik post af en toe nog wat mooie plaatjes van de waterwereld om ons heen op
Instagram, maar daar blijft het dan bij.
Mocht u benieuwd zijn hoe het nou is om in zo’n drijvende woning te wonen dan bent u welkom om eens
langs te komen om het van binnen te bekijken. Aan de buitenzijde zie je niet dat er een hele verdieping
half onder water ligt en dat is best wel een aparte ervaring.

