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Op één van de mooiste plekjes in Schagen
hebben Niels en Maaike Ebbing een
prachtig gelegen stolpboerderij gekocht.
Het is oud en er moet het nodige
gerestaureerd en aangepast worden
om aan de eisen van een jong en
modern gezin met respect voor
authenticiteit te voldoen. Maar
dat hebben ze er graag voor over.
Daarom hebben wij voorgesteld
om de verbouwing te volgen in
drie delen. Dit was akkoord.
Nu deel 1.

Namen: Niels Ebbing, 42 jaar, internationaal
bedrijfsconsultant. Maaike Ebbing, 35
jaar, pedagoog in opleiding (over 1,5 jaar
afgestudeerd). Ties 3 jaar en Fé 6 maanden.
Woonplaats: Nu: Kogerlaan in Schagen.
Straks : Nes in Schagen
Jullie hebben recent deze
boerderij gekocht met Klaver als
verkoopmakelaar. Tevreden? “Het is
allemaal bijzonder voorspoedig en in goed
overleg verlopen” zegt Niels. “Binnen een
relatief korte tijd is de koop gesloten. Bij
Klaver Makelaardij was Anne Reijne onze
contactpersoon. Haar oom Klaas was de
eigenaar, die werd vertegenwoordigd door
Dirk en Ans Reijne, die als curator hebben
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opgetreden. Deze persoonlijke link heeft het
aankoopproces toch wel bijzonder gemaakt.
Ons gevoel bij de plek was meteen goed. De
plek voor de familie Reijne, en dus ook de
makelaar, is vanwege de familieband ook
speciaal. Bij elk bezoek zijn we erg plezierig
ontvangen en wij hebben de attenties, die we
bij de overdracht hebben gekregen, zeer op
prijs gesteld.”
Hoe gaan jullie wonen? Maaike:
“Het aangezicht wordt een authentieke
stolpboerderij. De boerderij dateert uit 1928 en
is relatief eenvoudig van aard; deze uitstraling
willen we graag behouden. Wel willen we
de boerderij weer een beetje van de oude
allure terug geven, door alle stallen die er nu
tegenaan zijn gebouwd te verwijderen. Binnen

wordt modern, strak en ruimtelijk. Het vierkant
komt in het zicht in zo groot mogelijke lichte
ruimtes. Tenslotte willen we mooie zichtlijnen
naar buiten creëren; we willen de natuur naar
binnen halen.”
Wat wordt de fijnste plek in huis?
Beide noemen de woonkeuken. Met een mooi
kookeiland en een eetgedeelte met krukken.
Daarnaast willen we een grote houten tafel
met lekkere stoelen voor gezellige etentjes
met familie en vrienden. En om huiswerk te
maken en spelletjes te doen.
Tot zover deel1. Wij gaan Niels, Maaike, Ties en
Fé volgen tijdens de verbouwing.
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