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Wonend in een naar eigen 

smaak ontworpen, cilindrische 

woning, midden in de duinen en met 

uitzicht op zee. Onlangs verhuisden Karen 

en Rein Boon naar hun droomhuis, op één 

van de mooiste plekken van Nederland: 

Bergen aan Zee. Een woning waar het 

leven van twee mensen samenkomt, 

in zowel in- als exterieur. 

Een aantal jaar geleden ontstond er in het rustieke 
Bergen aan Zee een woningbrand. Bij deze brand 
werd een ronde woning in de duinen onbewoonbaar 

verklaard. Karen en Rein die twee huizen verderop 
woonden, zagen hierin een woonkans op een prachtige 
plek. ‘We hebben heel lang twee huizen verderop gewoond. 
Het huis dat hier stond, was een kleine, ronde woning wat 
helaas is afgebrand.’ vertelt Karen. ‘We hebben het huis 
steeds in de gaten gehouden en uiteindelijk werden we 
getipt dat het in de verkoop kwam. We wisten meteen dat 
dit voor ons de perfecte plek was.’ Deze bijzondere plek 
kwam alleen niet zonder eisen. ‘Het bijzondere aan deze 

woning, is dat het een rond huis was. Hierdoor werden 
wij verplicht om rond terug te bouwen. In eerste instantie 
dachten we ‘Wow, rond? Hoe gaan we dat doen?’ en was 
het spannend of wel een bouwvergunning konden krijgen, 
mede doordat het een flink stuk groter is en aan de rand van 
een beschermt natuurgebied ligt.’ Er werd door de gemeente 
aangegeven dat er alleen teruggebouwd mocht worden, 
wat er al stond. Hoewel Karen en Rein het een mooi huis 
vonden, waren ze op zoek naar meer ruimte in de woning. 
‘Uiteindelijk zijn we er na goed overleg met de gemeente 
op uit gekomen dat we rond terug mochten bouwen en 
dit heeft ons onwijs verrast! Als dit niet verplicht was, dan 

tekst Puck Beerepoot // fotografie Lena Koopman
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Een huis wat door de jaren ‘eigen’ wordt



41

ONDERWERP

waren we nooit op een ronde woning 
gekomen. Architect Vincent Giling 
heeft onze fantasie perfect in kaart 
gebracht.’ 

Mooie plekken nemen 
we mee naar huis
Karen en Rein Boon hebben samen 
vier kinderen waarvan de jongste, 
Maria Isabella, nog thuis woont. In 
het verleden veel huizen en projecten 
samen ontwikkeld. Hoewel dit huis 
een project van hen samen is, was 

er een duidelijke taakverdeling. ‘Dit 
huis is voor ons wel echt de plek 
waar alles samenkomt. Het leuke is 
dat Rein de buitenkant heeft gedaan 
en ik de binnenkant,’ vertelt Karen. 
‘Rein heeft een bouwbedrijf en heeft 
daadwerkelijk zelf staan bouwen. 
Ik wist dat hij directeur kon spelen, 
maar dat hij zelf ook zo handig is 
vond ik heel stoer,’ lacht Karen. ‘Voor 
Rein was het interieur een complete 
verrassing, hierin kon ik helemaal 
mijn gang gaan. Toch blijft het altijd 

spannend: gaat alles bij elkaar passen 
en wordt het zoals je in gedachten 
hebt?’ Karen heeft gekozen voor een 
lichte en rustige basis. ‘Mijn idee 
hierbij is dat een huis door de jaren 
heen eigen wordt. Je gaat als gezin 
steeds meer toevoegen en daardoor 
wordt het echt je thuis. Rein en ik 
reizen veel en vinden het mooi om 
stukken daarvan in ons huis op te 
nemen.’ Reizen en cultuur is voor 
het stel heel belangrijk. Karen: 
‘Plekken zoals Bali en Zuid-Afrika 
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zie je terug bij ons in huis, dat wilden we heel graag. Het 
liefst nemen we van alle plekken die we samen bezoeken 
iets mee naar huis. Langzaam kom je er samen achter dat 
er niet veel mooiere plekken zijn dan dit. Je kan de hele 
wereld afreizen, maar het is heel fijn dat je thuis iets hebt 
gecreëerd dat eigenlijk het allermooiste is. We komen 
daardoor heel graag weer thuis.’ 

Inspiratie en bewustwording
Voor zichzelf en haar platform Inside Out Lifestyle is 
Karen dagelijks bezig met bewustwording. Dit is voor 
haar een belangrijk onderdeel van thuiskomen. Karen: 
‘Een thuis is voor mij de plek waar je enorm jezelf 
kunt zijn. Ik vind het mooi als je het karakter van de 

bewoners in een huis terug is te zien, dan denk ik dat 
het echt geslaagd is.’ Wie denkt dat bewustwording niet 
samen gaat met stoer, heeft het mis. ‘Vrouwen kunnen 
huizen soms zo inrichten, dat het raar is dat er een man 
woont.’ lacht Karen. ‘Een huis mag voor mij stoer zijn en 
best wat pit hebben.’ Rein: ’s Morgens starten we de dag 
met een wandeling door de duinen en een kop koffie bij 
een strandtent. Zo voelt iedere dag als vakantie.’ ‘Rein 
zegt altijd dat hij niet van mensen houdt,’ lacht Karen. 
‘Hij is niet zo van de drukte en veel mensen om hem 
heen, daarom vinden we het extra fijn dat het huis een 
basis is waar we ons samen terug kunnen trekken en 
gewoon samen kunnen zijn.’ De nieuwe woning heeft 
een stuk meer inhoud dan de vorige woning. Rein: 
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‘Door slim gebruik van roomdeviders 
leven we samen in een grote ruimte, maar 
kan ieder zijn eigen ding doen. Ik kan 
rustig televisie kijken, terwijl Karen haar 
boek leest.’ 

Wat maakt een huis een thuis?
Karen: ‘Wat een huis een thuis maakt, 
is dat het echt een plek van ons is. Het 
karakter van Rein en mij komt overal 
in terug en we vinden het fijn dat het zo 
rustig gelegen is. We hebben veel privacy 
en kunnen lekker incognito zijn. We zijn 
met 5 minuten in Bergen, maar lopen 
ook zo de duinen in of het strand op.’ Het 
leven in huis speelt zich vaak in en om 
de keuken af. Zo ook bij Karen en Rein. 

‘Ik zit vaak aan de keukentafel te werken, 
ondanks dat ik boven een kantoor heb. 
Je merkt dat er in de keuken het meest 
geleefd wordt en hier gebeuren er dingen 
om je heen.’ Deze zomer gaan Karen en 
Rein genieten van hun eerste zomer in 
deze woning. Rein: ‘We gaan genieten van 
de binnentuin waar we nu nog hard mee 
bezig zijn.’ ‘En van de prachtige omgeving 
waarin we wonen,’ voegt Karen toe. 

Wil je meer lezen over bewustwording? 
Neem eens een kijkje op www.insideout-
lifestyle.nl. Wil je meer lezen over 
bewustwording? 
Neem eens een kijkje op 
www.insideout-lifestyle.nl 

Elke dag voelt als vakantie

Wie is Karen Boon?
Karen Boon is oprichtster van 
InsideOut Lifestyle, hét platform 
voor awareness & health.  
Momenteel werkt zij hard aan 
InsideOut Academy waarbij in 
doelgerichte trainingen wordt 
geholpen om in je mooiste leven 
te stappen. Het motto van Karen 
is: ‘Laat je nooit veroordelen tot 
middelmatigheid!’


