
Van een rijwoning aan de Meeroeverslaan naar een vrijstaande woning van het project De 
Grandeur in dezelfde straat: Nico en Nynke Visser kochten een woning aan de overkant. “We 
zijn verknocht aan de straat, het Woldmeer, de gemoedelijke sfeer en de mensen 

Wonen aan het water, een kindvriendelijke omgeving, brede groenstroken: Nico en Nynke 
kunnen er geen genoeg van krijgen. Ze waren één van de eerste bewoners die tekenden 
voor een woning. “Meerstad was een avontuur: er was hier nog helemaal niets. Alleen een 
kale vlakte, zwarte grond en veel wind. We waren aan het pionieren, zo voelde het. 
Daardoor is er een hechte band ontstaan met de mensen van het eerste uur. Na ruim zes 
jaar met plezier aan de Meeroeverslaan te hebben gewoond, gingen een aantal buren 
verhuizen. Hierdoor stonden wij onbewust ook open voor iets nieuws, maar we wilden 
absoluut in Meeroevers blijven. Toen De Grandeur voorbij kwam, was de keuze snel 
gemaakt.” 
 
“We willen niet weg uit Meeroevers omdat het echt onze wijk is geworden. De bomen zijn 
gegroeid, de heggen zijn voller, het gras is gegroeid en er is minder wind. Meeroevers is een 
kindvriendelijke, ruim opgezette wijk met veel speelruimte. Onze kinderen Hester en Jochem 
(6,5) gaan hier naar school en hebben veel vriendjes en vriendinnetjes in de buurt. Ze 
kunnen hier heerlijk buiten spelen in de buurt, in de stad zou dat niet op deze manier 
kunnen. Hier is weinig verkeer en iedereen past op elkaar.” 
“Het centrale punt is het Woldmeer. Alle huizen liggen op loopafstand van het meer. Je kunt 
er schaatsen in de winter en in de zomer is er een strandje met horecagelegenheden waar je 
een ijsje kunt kopen. Sinds april hebben we een kano waarmee we heerlijk op het water 
kunnen vertoeven. Meerstad is net een vakantiepark, maar dan weidser en opener. Wat we 
ook geweldig vinden, is de gezamenlijke moestuin. Daar zijn we samen met buurtgenoten 
drie jaar geleden mee begonnen. De moestuin verhuist dit jaar naar een nieuwe, 
permanente locatie in Meeroevers. Hopelijk wordt het weer zo’n fijne plek om te tuinieren 
en buurtgenoten te ontmoeten.” 
 
“Wij hebben gekozen voor de Grandeur omdat de architectuur ons aanspreekt. Het is een 
fantastisch vrijstaand huis met een mooie afwerking en allerlei details in het metselwerk. We 
krijgen straks een grote tuin aan de kwelvaart waar de kinderen lekker kunnen ronddollen. 
We kunnen niet wachten tot de woning wordt opgeleverd!” 
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