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Een betere plek
Hij feliciteerde ons afgelopen zomer nog met onze nieuwe website en vroeg welgemeend hoe 
het met ons ging. Het was zoals ik onze vlogger Oscar van Keulen heb leren kennen tijdens een 
interview en fotoreportage voor ons allereerste nummer. Een zachtaardige jongen met warme 
belangstelling voor iedereen en oog voor alles wat leeft op aarde. Samen met zijn vlogmaatje 
Hilde struinde hij een tijdje allerlei ecologische vormen van wonen en leven af op zoek naar een 
betere manier om te leven. Een zoektocht naar een leven met de natuur en in balans met zijn 
eigen geest.

Als je de vaak olijke Oscar in de vlogs volgt, gun je hem en Hilde recht uit je hart dat zij hun ideale 
leventje snel vinden. Hilde heeft inmiddels haar plekje gevonden in een yurt-gemeenschap, 
maar voor Oscar liep het anders. Helaas gaat het met mij heel slecht, schreef hij mij nog kort en 
bondig in augustus en niet veel later kwam het schokkende nieuws dat onze vlogger niet meer 
onder ons is. Ziekte veranderde zijn enthousiaste reis naar een beter leven in een slopende 
overlevingstocht. Ondanks zijn uitzichtloze situatie bleef hij andere mensen met alle liefde een 
beter leven gunnen en gaf hij Hilde in zijn laatste levensweken nog mee dat hun vlogs ook na zijn 
heengaan online moesten blijven. Alles voor een betere wereld.

Net als Oscar willen steeds meer mensen meer in en met de natuur wonen. Neem het stel uit 
de eerste aflevering van de Tiny House Battle. Zij ruilden met een glimlach van oor tot oor hun 
riante woning in voor een door in 7 dagen gebouwd tiny house. Dolgelukkig wonen zij nu op een 
rustige camping in het groen. Het leidde al snel weer tot kritiek op de socials. Een camping is 
volgens deze criticasters geen echte woonplek. Op deze manier is een tiny house voor hen niet 
meer dan een stacaravan. Maar wanneer is een huis een huis en een woonplek een woonplek? 
Voor mij is dat simpel: als je er permanent verblijft. En het liefst op een prettige manier. Dat geldt 
overduidelijk voor het tv-paar. Dus criticasters, gun anderen hun eigen woonplezier. De locaties 
voor klein en anders wonen liggen nu eenmaal niet voor het oprapen. Waarom zou een tijdelijk 
stekkie aan de rand van een oprukkende nieuwbouwwijk met dreunende heimachines wel een 
echte tiny house-woonlocatie zijn en een groene oase van een camping niet? Een betere plek om 
te leven is voor iedereen anders. Oscar zou het ongetwijfeld met mij eens zijn geweest. Ik hoop 
dat hij ook een betere plek voor zichzelf heeft gevonden, ook al is die niet op deze aarde die hij zo 
lief had. Het is hem van harte gegund.

W
OORDJE 

VOORAF
RAYMOND
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TINY THINGS

Was in no time droog

Je kent het wel, het is herfst en lekker buiten de 

was ophangen is er niet meer bij. Binnen duurt 

het ellenlang voordat je wasgoed droog is, terwijl 

je die het liefst zo snel mogelijk uit je fijne

compacte kamer wilt hebben. Een droogmachine 

is geen optie, maar het gemakkelijk in te klappen 

elektrische droogrek van Herzberg wel. Wordt 

zo’n 15 graden warmer dan de omgeving en 

droogt je was in ongeveer 2 uurtjes. En verbruikt 

net zo weinig energie als een tafellampje!

Stoere compacte pannen
Ernesto maakt fraaie pannensets voor je dagelijkse hap, maar ze nemen 
in je tiny kitchen best wel veel ruimte in. Het bedrijf is niet voor een gat te 
vangen, want waarom denk je dan niet out of the box en kies je voor de 
in elkaar passende 3-delige campingpannenset? Stoer en robuust van 
uiterlijk en gemaakt van aluminium, zodat de hitte snel wordt overge-
dragen. Dat scheelt niet alleen tijd, maar ook energie. Wat ons betreft 
mogen ze dat camping-stempel er wel vanaf halen. Het is gewoon een 
ideale pannenset voor de kleine en duurzame keuken.

Woon je lekker klein, maar heb je een schoenentik? Geen 
nood! De Shoes in Order biedt maar liefst een stofvrije plek 
aan 15 paar van je lievelingsstappers op een oppervlakte van 
slechts 58,5 x 87 cm. Door zijn geringe hoogte van 15 cm past 
deze schoenopberger prima onder je bed. Door een handvat 
aan alle zijden schuif je hem ook gemakkelijk tevoorschijn. 
Geen schoenofiel? Je kunt hem natuurlijk ook gebruiken om 
allerlei andere kleine spulletjes op te bergen. 

Oplossing voor schoenentik

Verantwoord tikkenThuiswerken is nog steeds de norm en veel 
mensen hebben de afgelopen coronaperio-
de ergonomisch verantwoorde verstelbare 
bureaus gekregen of gekocht om vervelende 
pijntjes van het werken aan de keukentafel te 
voorkomen. Voor liefhebbers van klein wonen 
heeft Happy Goodies een lekker stevige op-
vouwbare laptoptafel. In vele standen neer te 
zetten voor een ideale werkhouding. Zet hem 
op tafel en je kunt zelfs staand werken! Ook 
handig voor het koken met een kookboek.

Al deze tiny things zijn te koop in onze webshop. KLIK op de foto om naar de shop te gaan.

https://www.kleinwonenmagazine.nl/winkel/tiny-things/huishoudelijk/7-delige-kookset/
https://www.kleinwonenmagazine.nl/winkel/tiny-things/huishoudelijk/verwarmd-wasrek/
https://www.kleinwonenmagazine.nl/winkel/tiny-things/woonaccessoires/laptoptafel/
https://www.kleinwonenmagazine.nl/winkel/tiny-things/ruimtebesparend/schoenenopberger/
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Duurzaam eenmansbouwproject
Geloof het of niet, dit huisje aan de voet van de Alpen in het Hongaarse heuvellandschap 
van Alpokalja is door één man geplaatst. Bouwer en eigenaar Attila Hideg is samen met 
architect Attila Béres verantwoordelijk voor dit duurzaam gebouwde tiny house van 40 
m2. Beide Attila’s wilden de natuurlijke omgeving niet belasten met zware machines 
en graafwerkzaamheden en lieten hun Cabin Moss rusten op een fiks aantal dunne 
paaltjes, waardoor onder het motto 2 keer meten, 1 keer graven ook de wortels van de 
omringende oeroude bomen ongemoeid konden worden gelaten. Het huisje staat aan 
de rand van een dorpje en een eeuwenoud bos en is bewust klein gehouden, want dat 
is volgens het Hongaarse duo het startpunt van milieuvriendelijk bouwen. Dus geen 
onnodige ruimtes en geen verspilde vierkante meters. De gevel en ramen geven de natuur 
de ruimte haar seizoenen erin te spiegelen, terwijl een 100% elektrische verwarming 
en warmwatervoorziening en een doordacht isolatiesysteem zorgen ervoor dat er heel 
duurzaam met het energieverbruik wordt omgegaan. Een airco in de hete zomers is ook niet 
nodig door de beschutting van de bejaarde bomen. Binnen is gekozen voor een strak en 
modern, maar warm interieur met volop luxe. Benieuwd hoe het stulpje van Attila & Attila er 
van binnen uitziet? Kijk op onze Facebook-pagina of klik hier.

BINNEN
KIJKEN?KLIK HIER!

©
 T

am
ás

 B
uj

no
vs

zk
y

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3038292503152038&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3038292503152038&type=3


9

Langeweg 6, 4756 AK Kruisland  

T: +31(0)167 53 24 18

www.tiny-kozijn.nl  

 ONTWERP JE EIGEN
TINY HOUSE

cursus start op 1 september 2021

klik HIER voor meer info

My Tiny Home
ontwerp, bouw en advies

ALLE ADVERTENTIES ZIJN INTERACTIEF. KLIK OP DE ADVERTENTIE VOOR MEER INFO.

KLETSEN OVER KLEIN WONEN?
WORD LID VAN ONZE              GROEP

KLEIN WONEN
KLIK HIER

 
Vestiging Noord

Ynduksjewei 4, 8914 CA Leeuwarden
Vestiging Zuid

Marathonweg 1, 6225 XV Maastricht

 

H I G H  Q U A L I T Y

F U N C T I O N A L  D E S I G N

 

WWW.FLEXHOME.ONE

https://www.facebook.com/groups/kleinwonen
https://www.tiny-kozijn.nl/
https://www.facebook.com/tinykozijn
https://www.instagram.com/tinykozijn/
http://mytinyhome.nl/tiny-house-cursus/
https://www.flexhome.one/


10 i

,,AMBTENAAR
van duurzaamheid 

snapt onze

KEUZES’’

Dorenda Verhaegen roemt soepel tiny house-proces in gemeente Bergeijk

IN
TER

VIEW

Een jaartje in de natuur leert Dorenda 
Verhaegen wat zij echt wil: een eigen 
huis bouwen in het groen. Terug 
in Nederland pakt ze de koe bij de 
horens. Ze slaat aan het ontwerpen, 
wint met haar woonplan de jaarlijkse 
duurzaamheidswedstrijd van de 
gemeente Bergeijk en is nu dolgelukkig 
en off-grid in een mini tiny house-wijkje. 
Een proces met haken en ogen, maar 
met een zeer welwillende gemeente. 
,,Hier deinzen ze niet terug voor een 
moeilijk project. Ik vind dat heel mooi.’’
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> Dorenda in haar mini tiny house-wijkje in Bergeijk.
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Dorenda wil net als velen fijn en betaalbaar 
wonen. Ze kiest in eerste instantie dan ook voor 
antikraak wonen in Tilburg. Dat bevalt op zich 
prima, maar ideaal is het niet. ,,Ik vind antikraak 
een mooie oplossing als je goedkoop wilt wonen 
en daarbij leegstaande gebouwen worden benut. 
Maar op een gegeven moment maak je je zo’n 
antikraakwoning eigen. Je smeert verf op de muren, 
je haalt meubeltjes om het 
in te richten. Ik ging me 
hechten aan de plekken. Dat 
maakt het moeilijk als je wéér 
weg moet. Ik ben in 5 jaar, 5 
keer verhuisd. Ik heb in erg 
slechte panden gewoond. 
Huizen zonder fatsoenlijke 
verwarming, enkel glas en 
gaten waar je door naar buiten 
kunt kijken.’’ 

Haar woondroom bestaat uit een idyllisch plaatje 
van zichzelf op een boerderij en daarom besluit 
Dorenda een jaartje op reis te gaan en via de 
federatie WWOOF (World Wide Opportunities 
On Organic Farms) te gaan helpen en leren op 
ecologische boerderijen. ,,Voordat ik mijn reis 
begon had ik al behoefte om meer in de natuur 
te leven. Ik leefde in der tijd in de stad Tilburg en 
werd daar erg onrustig van. Door te gaan wwoofen  
heb ik met de hand stukken land omgeploegd en 
als geitenhoedster door de bergen getrokken. Ook 

heb ik meegewerkt aan een leem- en een stro-
leemhuisje. Erg interessante projecten, waarbij ik 
ook voor mij hele nieuwe technieken leerde. Het 
leven daar was niet makkelijk, maar toch zag ik er 
iets in. Het zelf kunnen voorzien in je behoeften 
en het zelf bouwen van je huis vind ik een erg 
aangenaam idee’’, vertelt de 31-jarige docente, die 
zo op het ontwerpen en bouwen van haar eigen 

tiny house komt. ,,Ik bedacht 
zo een oplossing voor het 
steeds moeten opgeven van 
mijn woonplek. Wat als ik 
mijn huisje nu mee neem en 
daarvoor een comfortabeler 
en beter huis bouw?’’ 

De geboren Brabantse zegt 
het stadse leven van Tilburg 
vaarwel en laat haar oog 

vallen op het dorpje Bergeijk. Daar doet ze in 
2017 met haar nieuwe woondroom mee aan het 
gemeentelijke stimuleringsproject BeGREENER, een 
jaarlijkse duurzaamheidswedstrijd. Dorenda pakt 
de zaken grondig aan. ,,Ik heb het beleidsplan van 
de gemeente doorgespit. Alle zaken die gingen over 
duurzaamheid en wonen heb ik opgeschreven. 
Samenvattend wilde dit zeggen dat tiny houses 
een van de oplossingen kunnen zijn voor de 
woonproblemen. Voor de prijsvraag moest er een 
video ingediend worden. Ik legde hierin uit wat een 
tiny house is en hoe het eruit ziet, want in die tijd 

,,Het zelf bouwen 
van je huis vind

ik een erg
aangenaam idee’’

> Het tiny house van Dorenda heeft veel licht.
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> De 3 tiny houses van Bergeijk.
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wist nog bijna niemand wat een tiny house was. Nu 
is dat wel anders. In mijn filmpje was ook te zien 
waarom het een aanwinst zou zijn voor de gemeente 
Bergeijk. Mijn huisje zou gemaakt worden van vooral 
gerecyclede materialen, ik wil mensen laten zien hoe 
je op een andere manier kunt wonen en ik zou off-
grid gaan.’’

Het goed doortimmerde 
duurzaamheidsplan van 
Dorenda valt in de smaak 
bij de gemeente Bergeijk, 
dat haar plan als winnaar 
aanwijst. Het echte werk 
kan beginnen, want zij mag 
haar huisje gaan bouwen. 
De gemeente stelt wel 
een lijstje aan voorwaarden op. Zo mag het huisje 
niet groter zijn dan 50 m2, moet het voldoen aan 
het Bouwbesluit, off-grid zijn en een tuintje en 
parkeerplek krijgen. Verder moet Dorenda er een 
groene leefstijl op nahouden en een educatieve 
rol spelen door open dagen te organiseren. Verder 
mag het niet worden onderverhuurd en moet 
een eventuele nieuwe bewoner eerst door de 
ballotagecommissie. Het vinden van een geschikte 
locatie is nog de grootste hindernis. ,,Het proces 
duurde langer dan verwacht. Er moesten veel 
dingen uitgezocht worden. Zowel vanuit mijn 
kant als de kant van de gemeente. De plek die ik 
aangedragen had, kon namelijk niet omdat er geen 
officieel huisnummer op stond. Uiteindelijk zijn 
we daarom op de huidige plek uitgekomen. Het is 
een veld waar een projectontwikkelaar bezig is met 

het bouwen van nieuwbouw. Er was toentertijd al 
een bestemmingsplanwijziging aangevraagd van 
agrarische naar woonbestemming. Een huisnummer 
aanvragen ging hierdoor makkelijker. Het is een 
pilotproject dus dit wil zeggen dat je er tijdelijk mag 
wonen. De nieuwbouw komt langzaam dichterbij 

en op een gegeven moment 
maken wij ook weer plaats voor 
nieuwbouw.’’

De gevonden locatie is veel 
groter dan de door Dorenda in 
eerste instantie beoogde plek 
en zij ziet hierin mogelijkheden 
voor meerdere tiny houses. 
Ook dit idee wordt door de 
gemeente omarmd. ,,Ze zagen 

er wel wat in. Daarbij laat het ook zien dat er meer 
geïnteresseerden zijn in tiny wonen dan alleen ik. Dat 
snapten ze.’’ Via een onlineoproep komt Dorenda 
al snel met geïnteresseerden in contact, maar toch 
duurt het even voordat het 3 huisjes tellende mini-
dorpje in wording haar bewoners heeft. ,,We hebben 
wat wisselingen van de wacht gehad. De een kreeg 
werk te ver weg, de ander proefde van het reizen 
en wilde niet meer stoppen met reizen. Maar er 
was telkens toch wel weer iemand die de plek wilde 
betrekken.’’

En zo verwelkomt Dorenda uiteindelijk 2 stellen 
als toekomstige buren, waarmee zij gezamenlijk 
met de gemeente verder overlegt. ,,Het contact 
met de gemeente ging erg goed. We zijn meerdere 
malen bij elkaar gekomen waarin we beiden dingen 

,,Ik wil mensen
laten zien hoe je op 
een andere manier 

kunt wonen’’
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> Dorenda en haar vriend Aerjen in hun tiny house.

aandroegen. Het was echt een samenwerking 
met de gemeente. Onze contactpersoon is de 
ambtenaar van duurzaamheid. Zij snapt onze 
keuzes en kon deze daarom 
ook goed uitleggen aan de 
ambtenaren die de woonvorm 
minder goed begrijpen’’, 
aldus de initiatiefneemster, 
die dan ook vindt dat veel 
andere gemeenten een 
voorbeeld kunnen nemen aan 
Bergeijk. ,,Ik vind onze gemeente erg open en ook 
oplossingsgericht. Ze deinzen niet terug voor een 
moeilijk project. Ik vind dat heel mooi. Ondertussen 
zijn er gelukkig meer gemeenten die het aangedurfd 
hebben en een tiny house-project hebben.’’

Terwijl Dorenda het ontwerp van haar huisje vorm 
geeft, ontmoet zij Aerjen, die net is afgewezen 
voor een tiny house-project in Friesland. Ze worden 
verliefd en besluiten samen in haar tiny house te 
gaan wonen. Dorenda voegt een meter aan haar 
ontwerp toe en het bouwen kan beginnen. ,,Hij was 
echt precies wat ik nodig had op dat moment. Ik 
denk dat het me alleen niet gelukt was. Het duurde 
ook best een tijd voor het af was. Er gaat natuurlijk 
een hele studie aan vooraf en dan komt het hele 
bouwproces ook nog. Daarbij had ik nergens 
ervaring in, maar nu voldoet ons huisje aan het 
Bouwbesluit voor een tijdelijke woning’’, glundert de 
Brabantse.

Het tiny house van het Dorenda en Aerjen bestaat 
voornamelijk uit tweedehands of recyclebare 
materialen. ,,Ik wilde een warm, licht en duurzaam 

huisje. De gevelbekleding van 
ons huis hebben we opgehaald 
in een oude villa in Eindhoven. 
De latten waren meranti-latten 
van een vogelkooitjesbouwer 
die gestopt was. De stalen 
balken die deel uitmaken van 
onze constructie zijn balken 

uit de oude Philipsfabriek en onze keuken komt 
van een sloper die meerdere van deze keukens 
uit appartementen sloopte. Mijn schoonouders 
hebben hem jarenlang op zolder gehad zonder 
doel. Verder hebben we een cv-kachelsysteem met 
een hygiëneboiler. In de zomer verwarmen wij deze 
met de overige energie van onze zonnepanelen en 
we hebben een accusysteem. Douchen, wassen 
en afwassen doen we op regenwater. Ons huisje 
is geïsoleerd met vlas en is dampopen gebouwd. 
Doordat we ons huis zo dik geïsoleerd hebben kon 
het niet op een trailer, daarom hebben we ervoor 
gekozen om ons huis middels een dieplader te 
kunnen verplaatsen.’’

Het interieur oogt heel ruimtelijk en dat is een 
bewuste keuze van het stel. ,,In ons huisje zitten 
geen vides. Je kunt alle hoeken van het huis 
zien. Daardoor is het heel ruimtelijk en heb je 
altijd contact met elkaar. We slapen op een kast, 

,,Het was echt een 
samenwerking met 

de gemeente’’
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> Het bed is bovenop een kast.

360°
FOTO

KLIK HIER
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3038300213151267&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3038300213151267&type=3
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> Het is heerlijk groen rond het tiny house van Dorenda en Aerjen.

waardoor er veel ruimte is boven ons hoofd in het 
slaapgedeelte. Ik vind het fijn om rechtop te kunnen 
zitten in bed’’, zegt Dorenda, die recent nog even 
heeft gevoeld hoe het is om in een groot huis te 
wonen. Samen met Aerjen is zij te zien in het tv-
programma Doe alsof je thuis bent, waarin zij enkele 
dagen van woning ruilen met de bewoner van een 
Amsterdamse watervilla. Het sterkt Dorenda in 
haar keuze voor klein wonen. ,,Grote huizen zijn 
ons niet vreemd. Het was natuurlijk heel fijn om 
even superluxe op vakantie te zijn en dat huis was 
natuurlijk prachtig. Maar niet echt mijn ding, voor 
altijd dan. Er stonden hele dure spullen, waaronder 
een bank die even veel kost als ons huisje. Ik durfde 
daar eigenlijk niet op te gaan zitten. Ook moet ik 
er niet aan denken om zo’n groot huis te moeten 
schoonhouden en te onderhouden. Je hebt daarbij 
een hele goed betaalde baan nodig die ons te veel 
stress zou opleveren. En ik zou Aerjen veel minder 
zien. Ik vind ons huis groot genoeg! Ieder zijn ding.’’

Samen met haar buurtjes geniet Dorenda van het 
leven in het door haar zelf tot stand gebrachte 
mini-dorpje in Bergeijk. Ze mogen in elk geval tot 
2023 op deze plek blijven staan. Met de oprukkende 
nieuwbouw groeit ook de onrust bij de Brabantse, 
die inmiddels tiny house-docente is bij haar eigen 
bedrijfje Kiem. ,,Uiteindelijk wil ik erg graag een vast 
plekje voor ons huis. Die onzekerheid vind ik niet 
fijn, maar je moet ergens beginnen. Die plek komt er 
ooit wel voor ons.’’

> Op de achtergrond rukt de nieuwbouw op.
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Helena
&

René
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Leeftijd:   33
Baan:    Docent science & boer bij PlukN
Fijnste plekje :   Op de comfortabele bank 
Meest trots op:   Onze volwassen keuken
Mooiste woonaccessoire: Ons tv-kastje
Meest inventieve oplosssing: Hoge plafonds

René Davans

Leeftijd:   31
Baan:    Secretaresse & boerin bij PlukN
Fijnste plekje :   De woonkeuken
Meest trots op:   Onze ruime keuken
Mooiste woonaccessoire: Ons vintage tv-meubel
Meest inventieve oplosssing: Vides

Helena Lei
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,,Het radiokastje was wit. Ik 
heb het geschuurd en gelakt 
om het weer die mooie vintage 
uitstraling te geven’’ - Helena

,,Ons interieur is 
warm, modern 
en een beetje 
bohemien. Maar 
vooral heel erg 
eigen en thuis’’
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,,In een kleine ruimte 
is het belangrijk om 
alles zo opgeruimd 
mogelijk te houden’’

,,Koken en eten is iets wat 
wij graag doen. We hebben 
dan ook bewust gekozen 
voor een ruime keuken ’’
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,,De slaapkamers 
zijn aan de uiteinden 
gesitueerd met vides. 
De ene om te hangen, 
de ander als opslag’’

360°
FOTO

KLIK HIER
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Woonplaats:      Groningen
Locatie:      Westpark
Type woning:      Tiny house
Woonoppervlak:  50 m2
Aantal ruimtes:     4
Verwarming:     Vloerverwarming
Elektriciteit:     Nuts & zonnepanelen

De woning

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3038303813150907&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3038303813150907&type=3
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,,Ik ben trots 
op onze echte 
volwassen keuken 
met vaatwasser!’’
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,,We gaan ook vaak wel 
een beetje met de trends 
mee. We vinden het leuk 
om het interieur af en toe 
een beetje aan te passen’’
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Zeggen ze. En toch wel vaak waar. Na 14 blogs voor Klein Wonen Magazine is het tijd voor een nieuw 
geluid voor jullie als lezer. Een frisse wind van een nieuwe bewoner. Wie mijn opvolger wordt, zal ik nog 
niet verklappen, maar je komt haar tegen in het televisie programma Tiny House Battle.
 
Nog steeds zijn er wekelijkse gebeurtenissen die het schrijven waard zijn, bijvoorbeeld een nieuwe 
aanwaaipoes, ontwikkelingen op ons mooie landgoed, ontwerp (versie 99) voor ons nieuwe huisje, 
aanpassingen in ons off-grid-systeem. Maar om hier weer over te schrijven, leek me erg saai. Jullie 
kennen ons hebben en houwen inmiddels wel. Iemand die nieuw in dit leven staat, heeft ook weer een 
nieuwe kijk op dingen. En dat houdt ons scherp en zeg nou eerlijk: een digitaal kijkje in een nieuw huisje 

is altijd smakelijk. 

Maar ik zal jullie niet met lege handen achterlaten. Jullie verdienen nog een follow-up van 
onze vakantie in Roemenië. Weet je nog? Ons tweede huis op wielen. Die is niet meer…… 

Na nog geen 3 dagen geïnstalleerd te zijn op het campingveldje van onze vrienden van 
Tara Nomada brak de pleuris uit. Hagelstenen zo groot als radijsjes knalden door het 

tentdoek, regenwater steeg tot ver boven onze enkels, modderstromen kwamen via de 
berghelling omlaag en wij schakelden direct over op de survivalmodus. Tenminste 

Jan-Willem dan natuurlijk, met mij ga je geen oorlog winnen, kan ik je vertellen. 
We zaten vast op het campingveld, want de ieniemieni stroompjes over de 

wegen waren wildwaterbanen geworden. We besloten ons onderkomen te 
vinden in een houten hutje tegen de helling aan. Terwijl JW onze spullen in 

veiligheid bracht, zorgde ik voor de kinderen. Onze Luus en de dochter 
van onze vrienden. 

Om jullie alle uitputtende details te besparen, we hebben het 
overleefd en we hebben uiteindelijk nog best een leuke 

vakantie gehad. In de 6 weken dat we vast zaten, 
want ja de wegen waren compleet weggespoeld, 
hebben we een beetje geholpen met puin ruimen, 
wederopbouw en geprobeerd te ontspannen. 
We zijn inmiddels weer thuis en zullen voorlopig 
niet gaan kamperen. Een beetje regen schrikt ons 
niet af hoor, maar we zijn wel toe aan een beetje 

rust en ruimte. Vandaar dus ontwerp nummer 100, 
waarover ik graag meer zou vertellen, maar dat kan 

JW veel beter en dat doet hij dan ook op de volgende 
pagina. We hopen zomer 2022 te kunnen aftrappen met een 

huis wat aansluit bij onze huidige woonsituatie, met een tuin waar 
we uit kunnen eten en met vrienden die onze kampvuurtjes komen 

aansteken. Jullie kennen me inmiddels, ik zal deze winter onderduiken, 
hopelijk veel slapen en wachten op de eerste lammetjes van de lente. Ik 

wil Klein Wonen Magazine bedanken voor het plaatsen van mijn blogs en ik 
wil alle lezers bedanken voor de warme reacties die ik heb mogen ontvangen 

afgelopen jaren. En jullie kunnen je binnenkort vermaken met de verhalen van een 
nieuwe bewoner. Maar wie? Dat blijft nog even geheim! 

AAN ALLES KOMT EEN EINDE 

Noortje Veerman, alias 
Noortje Regeltut, heeft 
altijd klein gewoond. Ze is 
meesterlijk in ontspullen, 
dol op gezelligheid, leert 
graag van ervaringen 
en wil anderen op weg 
helpen, zoals zij samen 
met partner Jan-Willem 
doet met de Tiny House 
Academy.

BLOG

NOORTJE
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https://www.tinyhouseacademy.nl/blog/
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Het ontwerp voor ons nieuwe huisje is ontstaan vanuit onze wens meer 
magie toe te passen. We hebben een beetje Vikingachtige stijl gekozen 
en hopen binnen veel elementen op te nemen zoals een verborgen 
gangetje naar boven of een bedieningspaneel dat vanachter de trap 
verschijnt met sierlijke knoppen. Met de afwerking willen we dan ook 
veel detail toepassen zoals glas in lood en misschien wel houtsnijwerk 
in de dakrandafwerking.
 
We hebben ook de ambitie het volgende huis zo circulair mogelijk 
te bouwen. Dat wil zeggen, demontabel en met materialen die 
na de functionele levensduur van het huis weer ergens anders 
toegepast kunnen worden. Ik ben dan ook aan het onderzoeken of 
ik het houtskelet zonder schroeven in elkaar kan zetten (zie tekening 
rechts). We willen ook net iets groter bouwen in de hoogte en breedte, dus het 
huisje zal ook uit verschillende delen bestaan die ter plekke gekoppeld worden. Bijvoorbeeld wanden, 
dakvlakken en dergelijke.
 
We willen ook gebruik gaan maken van de grond onder het huis volgens het earthship-principe. Dat 
willen we doen door de wanden geïsoleerd tot 1,5 meter diep de grond in te laten steken. Op die diepte 
is de grond altijd 7 graden, dus kun je de grond daarboven inzetten als warmtebuffer of als koeling in 
de zomer. Kortom: flink wat ambities die ik ook wil gaan vastleggen in een videoreeks voor cursisten van 
onze Tiny House Academy.

Jan-Willem van der Male 

ONTWERP 100
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ALLE ADVERTENTIES ZIJN INTERACTIEF. KLIK OP DE ADVERTENTIE VOOR MEER INFO.

Leer ontwerpen 
en bouw je 
eigen woning

KLIK HIER!KLIK HIER!

Ruimte-innovatie op 
de vierkante mm

SLIM 
RUIMTE-

GEBRUIK3

U kunt het boek bestellen 
als epub en pdf bestand of 
als hard cover versie door 
een mail te sturen naar 
levenintuinen@gmail.com

• Wereldwijd unieke 
projecten 

• Van hergebruikte 
graansilo tot iglo 

• Van drijvend ei tot 3-d 
geprint huisje

• Van office pod tot 
uitklapvilla

• Mooie verhalen over 
bouwwijze en gebruik 

• Prachtig beeldmateriaal
• Rijk geïllustreerd   

20 PIEPKLEINE 
BOUWSELS
MET UITGEBREIDE 
BESCHRIJVINGEN, FOTO’S
EN ILLUSTRATIES

142 pagina’s

1

Ruimte-innovatie op de vierkante mm

Marcel van Mierlo

SLIM 
RUIMTE-

GEBRUIK3

NIEUW BOEK

http://www.tinyhouseacademy.nl/
https://tinyhouse-store.nl/
https://open.spotify.com/show/1J3seGzF29DI7YdLi2Itza
https://www.verbuitendesign.nl/
https://www.verbuitendesign.nl/
https://www.verbuitendesign.nl/
https://slimruimtegebruik.blogspot.com/p/boekjes-slim-ruimtegebruik-slim.html
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Wat gespannen tuurden we in de verte, het was half 10 ‘s ochtends en de 
eerste bezoekers kwamen al door het hek. De eerste open dag van Klein 
Zuidbroek, we hadden geen idee hoeveel mensen we konden verwachten. 
Met wasknijpers in de ene hand om op een jas of sjaal te knijpen, zodat we 
het aantal op het terrein konden reguleren, en koffie en thee in de andere 
werd het bezoek opgewacht. Terwijl er al wat plukjes mensen rond liepen 
op het terrein kwam de wethouder aanscheuren om ons dorpje officieel te 
openen. Met een toespraak en een tiny schaartje werd het lint doorgeknipt, 
de open dag was een feit en onze tiny house community officieel een feit!

Welkom in Klein Zuidbroek, 
een nieuw tiny house-
dorpje aan de rand van 
Apeldoorn. In deze serie 
neemt bewoonster Tim van 
der Meer je mee tijdens de 
reis van weiland naar tiny 
house community!

SERIE

OOGSTEN

TIM
 VAN DER

 M
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R

©
 M

aa
rt

en
 S

pr
an

gh

> Wethouder Jeroen Joon opent de open dag van Klein Zuidbroek officieel.
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door onze achterburen van Stadsakkers. Stadsakkers 
kweekt groente en fruit lokaal in Apeldoorn. 
Samen met vrijwilligers, uitkeringsgerechtigden en 
mensen uit zorginstellingen verbouwt Stadsakkers 

onbespoten voedsel en levert 
dat aan voedselbanken, 
restaurants en andere 
Apeldoorners die van lekker en 
gezond eten houden.

Het merendeel van de huisjes 
was geopend voor alle 

nieuwsgierige bezoekers, die stonden te
popelen om binnen te kijken en de bewoners het 
hemd van het lijf te vragen. Met veel bewondering 
werd er rondgekeken en geduldig stond iedereen 

Nu alle huisjes op hun plek stonden en Klein 
Zuidbroek compleet was, konden we starten met de
voorbereidingen voor de open dag. De vuurplaats 
en banken moesten afgemaakt worden, er moesten 
bordjes worden gemaakt, 
nieuwsberichten verstuurd 
en rondleidingen worden 
voorbereid. Bijzonder en 
spannend om ons terrein 
officieel open te stellen voor 
bezoek. Als bewoners hebben 
we veel overleg gehad om 
te zorgen dat iedereen zich prettig zou voelen 
gedurende de dag. Iedereen was vrij om te kiezen 
of er wel of geen bezoek ontvangen zou worden 
binnen en we hebben een maximum aan het aantal 
personen op het terrein gesteld. 

Tussen de 2 bezoekmomenten door 
planden we een pauze, zodat we met 
elkaar en onze vrijwilligers konden 
eten, rusten en tussentijds evalueren. 
Bezoekers konden mee met een 
rondleiding langs de boomgaard, de 
moestuin en onze compost. Naast 
de thee en koffie was er allerlei 
lekkers gemaakt door ‘t Schuurtje, 
courgettesoep in het Tiny Grand 
Café en kon bij het weggaan groente 
meegenomen worden,  gedoneerd 

Spannend om ons 
terrein open te

stellen voor bezoek

> Er was veel belangstelling voor de huisjes.
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> Gratis groente van Stadsakkers voor de bezoekers.
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> Een koninginnepagerups in de tuin.

> Wortelen uit de dorpsmoestuin van Klein Zuidbroek.

> Supercourgette uit de moestuin.
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we die dag oogsten 
en delen. Onze 
huisjes, ons terrein 
vol wilde bloemen, 
onze moestuin met 
enorme pompoenen, 
gigantische courgettes 
en boerenkolen 
die uitgegroeid zijn 
tot kleine bomen. 
We vierden alle 
verjaardagen op 1 
dag met een pan 
vol zelfgekweekte 
pompoensoep boven 
een groot vuur, gaven 
onszelf boogschieten 

cadeau en mijmerden al 
kijkend in de vlammen 
over toekomstplannen. Een 
fruitboomgaard aan de andere 
kant van het terrein, een 
sportveldje, een voedselbos, 
meer geredde bomen. De 

aarde wordt toegedekt voor de koude nachten in 
aantocht, de kachels gaan weer aan en we maken 
ons langzaam klaar voor de winter. Tevreden keren 
we meer naar binnen, wortelen nog dieper in de 
Klein Zuidbroekse grond, om volgend seizoen weer 
meer te groeien en leren.

Dit is voorlopig het laatste artikel over Klein 
Zuidbroek, we willen jullie ontzettend bedanken 
voor het meegenieten van het ontstaan van onze 
community! Wil je op de hoogte blijven van onze
Ontwikkelingen? Dan kan je ons volgen op onze 
Instagram @kleinzuidbroek of op onze website
kleinzuidbroek.nl.

> Bij binnenkomst kregen de bezoekers een knijper op om het aantal gasten op het terrein te kunnen bijhouden.

in de rij bij het huisje 
naar keuze. Oh, 
hier is het weer heel 
anders,’ werd er meer 
dan eens geroepen. 
De huisjes zijn een 
weerspiegeling van 
de bewoners en 
passen hen als een 
jas. Voor de een is 
minimalisme en een 
rustige binnenruimte 
belangrijk, voor de 
ander het verzamelen 
van herinneringen, 
boeken of planten.

De opkomst was enorm! De 
rijen voor de huisjes lang! 
Geen moment heeft het als te 
druk gevoeld, mensen gaven 
elkaar de ruimte en waren in 
een opperbeste stemming. 
Het weer was prachtig en de 
gesprekken fijn. We vonden het heerlijk om te laten 
zien wat we in deze korte tijd hebben opgebouwd 
en hoe we hier leven. De bezoekers waren stuk voor 
stuk ontzettend geïnteresseerd en lief en we hopen 
dat we iedereen hebben kunnen inspireren. Met 
deze open dag werd het weer duidelijk dat we, naast 
dat we zelf duurzaam willen leven, ook anderen 
kunnen inspireren om andere keuzes te maken 
binnen hun eigen kaders. Voorlopig kunnen we even 
teren op deze prachtige eerste ervaring, maar een 
open dag is zeker voor herhaling vatbaar!

Het eind van de open dag luidde het begin in van 
de herfst, alles wat tot bloei gekomen was konden 
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> Het bloemenpad in het centrum van Klein Zuidbroek.

We vonden het heerlijk 
om te laten zien hoe 

we hier leven

https://www.instagram.com/kleinzuidbroek/
https://kleinzuidbroek.nl/
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Heerlijk KLEIN aan een 
gezellig STADSPLEIN

Aan het begin van de 20ste eeuw was de Zwaanstraat 
de elegante inrijstrook van Hotel De Gouden 
Zwaan, maar verviel in de laatste decennia tot wat 
in de Brabantse volksmond een pisstraatje wordt 
genoemd. Een verlaten steeg waar de bezoekers van 
de terrassen van het aangrenzende Piusplein hun 
hoge nood en andere behoeften ledigen. Volgens 
bouwer Janssen Aannemers komt daar met de komst 
van het gloednieuwe appartementencomplex Tilia 
(Lindeboom) verandering in. Het complex krijgt 
op de begane grond winkelvoorzieningen om de 
levendigheid terug te brengen met daarboven 80 
woningen, waaronder 73 studio’s van net iets meer 
dan 23 m2. Heerlijk klein dus!

De studio’s worden geheel gemeubileerd verhuurd 
met keuken, badkamer met douche en toilet, 
televisie, een bank, internet, verlichting, vitrage en 
uiteraard een bed. En niet zomaar een bed! Er is bij 
de ontwerpers van DR+ Architecten goed nagedacht 
over een efficiënt gebruik van de kleine ruimte en 
gekozen voor een neerklapbaar bed, dat overdag 
tegen de muur kan worden geklapt om er vervolgens 
een praktische tafel uit te laten klappen.

Klein wonen aan het gezelligste en meest 
zonrijke plein van de stad. Het lijkt te mooi om 
waar te zijn, maar in Tilburg kan het! Momenteel 
zijn bouwers bezig met de laatste loodjes van het 
gloednieuwe appartementencomplex Tilia, dat 
bestaat uit 73 moderne en volledig ingerichte 
studio’s voor starters, expats en studenten.
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Bonte VERZAMELING van
kleine GEBOUWTJES

Voor het vakblad Bouwtotaal schrijft Marcel al ruim 
8 jaar over kleinschalige innovatieve en duurzame 
architectuur. Inmiddels zijn er door hem meer 
dan 80 kleine gebouwtjes in de spotlights gezet, 
variërend van tiny houses tot tuinkantoortjes en van 
muziekstudiootjes tot mantelzorgwoningen. De 
eerste 60 artikelen uit de reeks Slim Ruimtegebruik 
zijn gebundeld in 3 afzonderlijke boekjes met de 
overzichtelijke titels Slim Ruimtegebruik 1, 2 en 3.

Marcel, die de boekjes inmiddels in eigen beheer 
uitgeeft, vond het hoog tijd voor een eigen website 
voor zijn bonte verzameling van kleinschalige 
architectonische pareltjes. Je kunt op zijn 
gloednieuwe website Slim Ruimtegebruik niet alleen 
de al verschenen boekjes bestellen, maar 
ook nieuwe blogs over kleine gebouwtjes 
lezen. Hij trapte al af met verticaal 
wonende Koreanen en een tiny Japanse 
banketbakkerij en dat smaakt naar meer!

Onze vaste gastschrijver Marcel van Mierlo 
kennen we allemaal van zijn passie voor kleine 
gebouwtjes. Of je er nu in kunt wonen of niet 
het fascineert de bouwkundig ingenieur hoe 
vernuftig ontwerpers met kleine ruimtes 
omgaan. Marcel beschrijft ze niet alleen graag in 
Klein Wonen Magazine, maar heeft nu ook een 
eigen website onder de titel van zijn boekenserie 
Slim Ruimtegebruik.
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> De tiny bakkerij van de 12-jarige Japanse Mi-Chan.> De studio met uitgeklapt bed.

> De studio met ingeklapt bed en uitgeklapte tafel.

https://www.kleinwonenmagazine.nl/
https://www.kleinwonenmagazine.nl/agenda/
https://www.kleinwonenmagazine.nl/agenda/
https://slimruimtegebruik.blogspot.com/
https://slimruimtegebruik.blogspot.com/
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APPEN
met MANON
Manon heeft veel nieuws te vertellen 
na de zomer. Ze is verliefd, komt op tv 
en wil een nieuwe woonstap zetten. 
Maar wordt het een tiny house, een 
woonbusje, een stoere caravan of een 
expeditietruck. Ze schiet van links 
naar rechts in ons app-gesprek, maar 
dat is ook gewoon haar charme.

Hoi Manon, alles goed? Heb je nog iets 
leuks of bijzonders meegemaakt op het 
gebied van klein wonen?

Nog iets bijzonders gezien?

Ziet er gaaf uit! Soort mini-tiny house.

En daarnaast waren er juist ook 
enorme campers aanwezig, waarvan ik 
een indrukwekkende foto heb. Hier kon 
je een Bugatti ín de bus plaatsen en 
meenemen tijdens je reis. Ik vraag me 
af wie zo’n bus zou willen kopen.

Haha nou, dan ben ik daar heel 
benieuwd naar. Hier mocht je alleen 
binnenkijken met afspraak. Maar 
op deze beurs is ook mijn nieuwe 
interesse voor expeditietrucks tot leven 
gekomen. Dát is letterlijk een tiny house 
op wielen, maar dan net even anders.

Anders ik wel! En tot die tijd laat 
ik me inspireren door alles wat er 
verkrijgbaar is

Wist je trouwens al dat ik ook bij het 
tv-programma de Tiny House Battle 
betrokken ben?

Aan de Cote d’Azur zijn er vast wel 
enkele te vinden!

Ben benieuwd wat het gaat worden!

Nee, dat wist ik niet. Wat leuk! Vertel 
eens!

Ha Raymond, leuk wat van je te 
horen! Ik ben onder meer naar de 
outdoorbeurs in Düsseldorf geweest. 
Een hoop tiny houses en verschillende 
typen voor vanlife.

Zeker, ik was vooral verbaasd over 
de diversiteit! Zo waren er hele luxe 
outdoor-vouwwagens (als ik het zo mag 
noemen), die ik maar al te graag aan 
iemand zou aan willen raden, die wél 
het avontuur van een 4x4 wil ervaren, 
maar niet zelf een 4x4 in de garage 
heeft staan. Hoewel daarvan vele 
merken aanwezig waren, was de Iron-
YAK toch wel mijn favoriet.

Ja, daar werd ik ook enthousiast van!
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Nou, het is alweer bijna een jaar 
geleden dat John Williams op tv een 
oproep de wereld in gooide voor 
bouwers én/of kopers van tiny houses. 
Ik besefte me dat ik zelf geen bouwer 
ben en op dat moment geen ambitie 
had om te kopen, dus ik liet de kans 
aan me voorbij gaan.

Een aantal avonden daarna zat mijn 
vader voor de tv, en die riep meteen: 
Manon, dat is iets voor jou!. Tja, en vanaf 
dat moment ging het eigenlijk snel.

Haha, ik had al verwacht dat deze 
vraag zou komen. Ik heb me toen dus 
aangemeld als bouwer. De mensen 
die door de casting kwamen, werden 
uiteindelijk hoofdbouwer/aannemer 
van het project. Om zo maar te zeggen.

Dus uiteindelijk was ik degene die 
het team aanstuurde en de eindregie 
had. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik 
alle kennis uit mijn team ontzettend 
waardevol vond en daar ook zeker 
gedurende de bouw gebruik van heb 
gemaakt.

Ik mag helaas niet te veel zeggen, 
behalve dat ik natuurlijk iedereen 
uitnodig om te gaan kijken. Het is 
8 november begonnen, maar de 
aflevering met mijn deelname zal als 
het goed is 6 december op tv zijn.

De promo is te zien op Youtube en RTL. 
Als je goed kijkt zie je me daar! 

Haha, ja dat klopt!

Lang verhaal, maar tja, conclusie is dat 
ik dat was, ja.

Ben je koper of zit je in een bouwteam?

Mag je al een tipje van de sluier 
oplichten?

Zit je in het roze team?

Ben jij dat die achterover kukelt vanaf 
een steiger bij een tiny house?

Haha. Ja. Het was te verwachten dat dit 
in de promo zou komen.

Meer dan ik had verwacht. Enerzijds 
was ik grotendeels aan het managen 
en regelen, waardoor ik fysiek minder 
met de bouw bezig ben geweest. Dus 
op dat gebied valt er zeker nog meer 
te leren (voornamelijk loodgieten en 
elektra). Maar door het ontwerpen, het 
managen, regelen en vooral ook het 
indelen van de planning weet ik nu veel 
beter hoe de bouwwerkzaamheden 
werken.

Én, daarnaast weet ik nu bijvoorbeeld 
ook veel specifieker aan te wijzen waar 
extra stopcontacten moeten komen 
en welke materialen ik wel of juist niet 
wil adviseren. Dat is natuurlijk wel al 
iets waar ik me in had verdiept, maar 
het is een behoorlijk verschil als je dit 
doet vanaf je laptop of juist 20 keer de 
bouwmarkt in en uit loopt.

Ontzettend leerzaam dus, op vele 
vlakken. Maar daarnaast ook heel 
intens. Ik heb uiteindelijk een maand 
stilgestaan met mijn bedrijf om alles 
voor te bereiden en te bouwen. Het 
was het helemaal waard!

 Zeker weten! Je wordt bewuster 
van hoe het ruimtelijk gezien voelt, 
Daarnaast is het ook een stukje 
trots dat je bij je draagt als je in een 
zelf gebouwd huis woont. En de 
vanzelfsprekendheid van dingen die 
je normaal in huis tegenkomt wordt in 
een nieuw daglicht gezet.

Je hebt in elk geval in de promo al voor 
spektakel gezorgd!

Wat heb je er zelf van opgestoken 
met het oog op je eigen tiny house-
activiteiten?

Hoe was het om aan zo’n tv-
programma mee te werken?

En nog meer zin gekregen in een eigen 
tiny house?

https://youtu.be/XmFy9fks9yA
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Elektra en watervoorzieningen heb ik 
nooit zo specifiek naar gekeken, maar 
zijn nu bijvoorbeeld duidelijker. Stel 
je maar eens voor hoe dat is in een 
traditioneel huis, dan vraag je je toch af 
hoe al die leidingen in huis gekoppeld 
en werkzaam zijn.

Precies! De normale dingen in huis, zijn 
ineens best wel bijzonder.

Nee juist het tegendeel. Nu weet ik 
waar ik op moet letten en hoe ik het 
aan moet pakken. Al blijf ik erbij dat je 
voor dit soort dingen wel vakmensen 
moet inschakelen. Tenminste, als je er 
zelf geen kaas van hebt gegeten.

Nou, dat is een goede vraag. Ik ben iets 
voor mezelf aan het zoeken, maar zoals 
dat wel eens gaat duurt dat langer 
dan verwacht. Enerzijds voel ik geen 
tijdsdruk en vragen andere dingen 
meer prioriteit, anderzijds heb ik wel 
zin om aan een nieuw hoofdstuk te 
beginnen. Al heb ik nog geen concrete 
locatie, bouwplannen of andere 
factoren uitgezocht.

Nee, klopt. Natuurlijk heb ik wel een 
grote voorkeur voor tiny, maar in 
mijn huidige situatie zou dat dan wel 
binnen ca. 6 maanden gerealiseerd 
moeten kunnen worden, anders is 
het logischer om tijdelijk een andere 
woonbestemming te kiezen.

Overigens vind ik dat zelf wel altijd 
grappig, iemand die volledig voor 
tiny houses gaat en er zelf nog niet in 
woont. Wat dat betreft zou het wel de 
kers op de taart zijn.

Haha! Nee in de huidige woningmarkt 
een uitdaging!

Zoals?

Je bedoelt dat je daar nooit bij stil staat 
en als jezelf een huisje bouwt er mee 
geconfronteerd wordt?

Dat schrikt je nu niet af om zelf je 
huisje te gaan bouwen?

Hoe staat het met je woonplannen?

Oké. Dus ook nog geen idee of het een 
tiny house wordt?

Zeker, maar zal niet meevallen om in 
een half jaar te realiseren, denk ik?

Ja, klopt. Laten we het erop houden 
dat het afgelopen jaar een wervelwind 
is geweest. Ik heb gelukkig wel 
afgelopen september van mijn bus 
kunnen genieten toen ik naar Italië ben 
gereden, maar helaas is er voor de rest 
nog niks van gekomen.

De bus nu.

Inmiddels heb ik een relatie en ook 
hierdoor is het vanlife-plan op een 
lager pitje komen te staan.

Nóg niet, al probeer ik hem er 
wel warm voor te maken. Hij is 
gelukkig wel geïnteresseerd, maar 
waarschijnlijk dan eerder in een bus of 
expeditietruck.

Genoeg dus om over na te denken en 
vooral nog even om over te dromen!

Dank je wel!

Je had toch ook nog vanlife-plannen?

Leuk dat je een relatie hebt! Ook een 
tiny house-liefhebber?

Droom ze!

Ze noemen haar de groene multi-
passionate ondernemer. Manon 
Verijdt is conceptontwikkelaar, 
bouwontwerper, brainstorm 

facilitator en tiny house consultant. 
Haar passie voor klein wonen komt 

ook tot uiting in haar podcast Tiny 
House Lifestyle, die via Spotify is te beluisteren. 
Daarnaast houdt zij van outdoorsporten, 
fotograferen en reizen. Haar keuze om een 
woonbusje aan te schaffen is dus niet meer dan 
logisch, al droomt zij van een gezellig klein huisje 
in Canada. Ieder kwartaal appt zij met 
hoofdredacteur Raymond Kool over 
haar ervaringen en belevenissen op het 
gebied van klein wonen.

https://open.spotify.com/show/1J3seGzF29DI7YdLi2Itza?si=BTQ5VGcWQ-OrjW2V8gNu9Q&nd=1
https://open.spotify.com/show/1J3seGzF29DI7YdLi2Itza?si=BTQ5VGcWQ-OrjW2V8gNu9Q&nd=1
https://www.manonverijdt.com/
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Sorry, mag ik je wat vragen? Is dit een camping ofzo? We lopen vanaf 
de camper richting het hek wat toegang geeft tot ons terrein. 
Ik kijk naar de kleine huisjes die daar lukraak neergezet lijken 
te zijn. Tja, misschien heeft het wel iets weg van een camping 
of een rondreizend circus. Nee, het is geen camping. We wonen 
hier!, antwoorden we. Een zweempje trots is te bespeuren. De 2 
jongens kijken ons iets ongelovig aan, vragen ons of we een soort 
van zelfvoorzienend zijn. Ja, dat proberen we wel. Ons water komt 
uit de lucht vallen, onze stroom van de zon als ze zich laat zien en 
we verwarmen ons huis met hout. We wonen op een klein aantal 
vierkante meters, onze spullen gereduceerd tot wat past, het deel 
wat overbleef is weggegeven.

We kijken allen om naar de wijk die naast ons dorpje wordt 
gebouwd. De funderingen van enorme villa’s liggen in de grond, 
enkele huizen hebben al muren. Wel anders, wat jullie besparen 
verbruiken ze weer aan de overkant van de weg! Jullie hebben wel 
allemaal zonnepanelen, dat verbind jullie dan! Een mooi idee, hoe 
groot de verschillen ook lijken we verbonden zijn door de zon. 
Net als vroeger het vuur de mens samenbracht, besef ik me dat 
de zon van ons allemaal is. We hebben haar allemaal even hard 
nodig om te bestaan.

Een van de jongens wijst op een huis dat in de verte gebouwd 
wordt. Hij vertelt ons dat hij daar gaat wonen en we buren 
worden. Hij vertelt ook dat zijn ouders zijn opgegroeid in een 
dorpje waar de huizen nog gemaakt waren van koeienmest, 
waar ze nog meer zelfvoorzienend leefden dan wij. Dat de 
gemeenschap daar nog hecht was, zoals we nu weer proberen 
te herstellen door in een community te leven. Wij zijn veel meer 
verwesterd,’ zeggen ze, doelend op het individuele leven wat nu zo 
normaal is geworden. Ik beeld me het dorpje van zijn ouders in en 
bedenk me dat een huis van koeienmest me een prachtig volgend 
project lijkt. Of leem. Mijn nieuwe buurman heeft een andere 
droom, een groot huis met veel ramen. Muren van glas waar het 
licht naar binnen kan. Kom maar een keer langs buurman, als je een 
vuurtje ziet branden op zaterdag! Met de belofte om dat misschien 
een keer te doen gaan we uit elkaar. Zij richting de nieuwbouwwijk 
en wij het houtsnipperpad op van onze camping. Buren onder de 
zon.

BLOG
TIM

BUREN ONDER DE ZON

Tim van der Meer werkt 
doordeweeks als paraveterinair 
dierenartsassistente, yogadocent 
en alle momenten van de dag als 
beeldend kunstenaar, dromer en 
verhalenverzamelaar.

Al van jongs af aan voelen boten, 
boomhutten, de slaapcoupé in 
de trein en andere zelfgebouwde 
nestjes meer als thuis dan een grote-
mensen-huis. Ze is het meest op 
haar gemak in kleine ruimtes waar 
de grens tussen buiten en binnen 
dun is en de wereld aan je voeten 
ligt.

Ze woont samen met haar vriend 
Reinier in een zelfgebouwd tiny 
house in Klein Zuidbroek. Op de 
Instagrampagina @waldenleven is 
Tim te volgen: 

https://www.instagram.com/waldenleven/
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Dat het bouwen van je droomhuis niet altijd over rozen gaat 
hebben Ralph van Es, Silvia van der Vaart en hun kids Tibbe 
en Yfke de afgelopen 2 jaar gemerkt. Door 2 opeenvolgende 
faillissementen van hun bouwer leven zij in soms barre 
omstandigheden in een yurt en stacaravan en zien een deel 
van hun spaargeld in rook opgaan. De derde bouwer helpt 
hen uiteindelijk uit de brand en ook al zijn niet alle dromen 
gerealiseerd, het gezin woont nu met heel veel plezier in het 
Almeerse Oosterwold. ,,Eindelijk een warm en droog huis, een 
vaatwasser, een toilet dat je kan doorspoelen en… geen ratten 
of muizen meer!’’

 EINDELIJK 
een warm en droog 

HUIS!

Jong gezin na bouwellende gelukkig met hun heerlijke compacte woning
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> Ralph, Silvia, Tibbe en Yfke voor hun huis in Oosterwold.

Van onze correspondent in

OOSTERWOLD
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Het avontuur van het 
jonge gezin begint als Silvia 
en Ralph lezen over het 
project Het Eemgoed in de 
Almeerse experimentele wijk 
Oosterwold. ,,We waren direct 
enthousiast. Het Eemgoed 
bestaat uit 82 huishoudens 
waarbij het groen en alle 
voorzieningen gezamenlijk 
gedeeld worden.’’ Helaas lopen 
de kosten van het project bij de 
planontwikkeling steeds verder op 
en haakt het stel af. ,,We hebben 
toen besloten zelf een kavel te gaan 
ontwikkelen, vertelt Ralph. 

De kans om hun eigen droomhuis 
te realiseren maakt de manager 
en pedagogisch medewerkster 
van een antroposofisch dagverblijf 
en de zelfstandig ondernemer 
van roestwonen.nl nog veel 
enthousiaster. Al snel hebben zij 
een mooi wensenlijstje. ,,Voor ons 
moet een huis vooral comfortabel 
zijn en een prettig binnenklimaat 
hebben. En gelijkvloers. Dat is fijn 
nu we jonge kinderen hebben 
die graag bij ons in de buurt 
spelen, maar ook met het oog 
op de toekomst als we later geen 
trappen meer willen of kunnen 
lopen. En we willen een compact 
huis. We hadden genoeg van alle 
spullen die we in onze oude huis 
opgeslagen hadden. Daarom geen 

opslagkamertjes en zolders. We 
wilden alleen de meest essentiële 
ruimtes behouden. Ook kwamen 
wij erachter dat we onze tijd in huis 
voornamelijk doorbrachten in de 
woonkamer. Daarom moest die wel 
ruim worden. En we wilden veel licht 
en ramen en een energieneutraal 
huis’’, sommen Silvia en Ralph op.

Via hun lokale Almeerse bouwer 
komt het paar in contact met 
een architect, die hun wensen 
in tekeningen omzet. Alles lijkt 
op rolletjes te verlopen, maar 
als donderslag bij heldere hemel 
ploft er een onheilsbericht in 
hun mailbox. ,,Per mail kregen 
we te horen dat het bedrijf niet 
meer verder kon. Een week 
ervoor hadden we het nog over 
de vloerverwarming gehad. Het 
faillissement was een enorme 
schok en zagen we écht niet 
aankomen. Die schok duurde een 
avond, maar ineens kwamen we 
weer tot onszelf en bedachten we 

dat we al wel in het bezit van 
de tekeningen waren en dat 
er genoeg bedrijven zijn die 
huizen kunnen bouwen. Helaas 
hadden we best een grote 
aanbetaling gedaan, die waren 
we wel kwijt.’’

Het bouwbedrijf maakt een 
doorstart onder een nieuwe 

,,Gelijkvloers is fijn 
nu we kinderen 

hebben, maar ook 
voor later’’

> De compacte woning van het jonge Almeerse gezin.

©
 K

le
in

 W
on

en
 M

ag
az

in
e/

Ro
na

ld
 L

am
m

er
s

> Yfke en Tibbe kunnen lekker ravotten in hun gelijkvloerse huis.
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> Silvia in de smalle, maar luxe open keuken.
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360°
FOTO

KLIK HIER

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3038307253150563&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3038307253150563&type=3
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niet ongewoon. Ook hadden we veel last van lekkage 
en nachtelijke bezoekers in de vorm van muizen 
en ratten’’, vertellen Silvia en Ralph, die met de stil 
liggende bouw van hun droomhuisje kiezen voor 
een stacaravan op hun eigen Almeerse kavel. ,,De 
yurt bleef erbij staan als woonkamer. De stacaravan 
was veel lichter dan de yurt en zeker in de lente 

was dit heel fijn. Echter in de 
zomer stonden we midden in 
de zon, zonder bomen. Het 
was dan niet ongewoon dat het 
binnen meer dan 40 graden 
werd! In de winter was het 
precies andersom. Soms werd 
je in de ochtend wakker en was 
het binnen 0 graden! Tegen 
het einde waren we dan ook 
goed klaar met de stacaravan. 
Zeker toen er een hele koude 
februari (met temperaturen 

van -15) kwam en we letterlijk moesten vluchten. Bij 
terugkomst was de stacaravan compleet bevroren en 
lag er binnen overal sneeuw, Brrr!’’

Inmiddels neemt onderneemster Nasima el Bachiri 
het failliete bouwbedrijf over en doopt het om tot 
Flevo Timmerfabriek. Als zij het trieste verhaal van 
Ralph en Silvia hoort besluit zij hen te helpen. ,,Haar 
aanbod was om per direct ons project op te pakken 
en dit af te bouwen voor het openstaande bedrag 
van de vorige aannemer. Het enige wat we dan nu 
wel zelf moesten doen was het installeren van de 

naam. Ralph en Silvia, die inmiddels hun intrek 
hebben genomen in een yurt op de bouwlocatie, 
gaan vol goede moed verder met hun plannen, 
maar zien al snel dat ook de nieuwe bouwer in 
zwaar terecht komt. ,,Dit tweede faillissement 
voelden we eerder aankomen, waardoor díe impact 
emotioneel mee viel. Echter financieel gezien was het 
verschrikkelijk, omdat we nu alle 
materialen al betaald hadden. 
Die zouden al klaar liggen, 
maar dat bleek helaas niet het 
geval. We waren dus een enorm 
bedrag kwijt zonder nog maar 
een paal in de grond te hebben 
staan.’’

De nieuwe tegenvaller slaat 
ook een fikse deuk in het 
vertrouwen van het stel in de 
bouwwereld. Daarbij komt dat 
het wonen in hun yurt hen ondanks de gezellige 
sfeer begint te benauwen. ,,Het was een ruimte van 
zo’n 32 m2 en met een gezin is dat best krap. Ons 
blijft wel bij hoe fijn het in de yurt was. Het is een 
hele geborgen plek. Je maakt het zó warm en je 
hebt letterlijk alles direct voor handen, maar geen 
douche of afgesloten toiletruimte. We vonden het 
een bijzondere tijd, maar na 2 winters was het wel 
mooi geweest. Je leeft met de seizoenen. Als het 
waait of hard regent is een yurt best spannend. Een 
enkele keer waaide er weleens een stok of een stuk 
doek los. Midden in de nacht de yurt herstellen was 

,,Ons blijft bij hoe 
fijn de yurt was, 

maar na 2 winters 
was het wel

mooi geweest’’

> Ralph geniet van het uitzicht door de grote glasgevel.
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> Tibbe en Yfke aan de eettafel in de ruime woonkamer.

> Veel meubels zijn kringloopvondsten. > Tibbe in zijn slaapkamer.
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> Vintage meubelen sieren het interieur.
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badkamer, aftimmeren van de muren en de vloer 
isoleren en afwerken’’, zegt de 39-jarige Ralph, die 
samen met de 2 jaar oudere Silvia in eerste instantie 
sceptisch reageert. ,,We hadden het immers al 
een keer eerder meegemaakt dat een bedrijf ons 
uit de brand zou helpen. We zijn het gesprek toch 
aan gegaan. Na ons eerste gesprek was er wel al 
meteen heel wat kou uit de lucht. Het was een heel 
prettig gesprek met een prachtig voorstel. Je kunt 
je voorstellen dat we hiermee overdonderd waren 
en blij verrast. Omdat we eerder faillissementen 
meegemaakt hadden konden we dit toen nog niet 
gelijk uitspreken. Wellicht zaten er toch addertjes 
onder het gras? Maar de communicatie met Nasima 
was zo helder en vlot dat ze ons vertrouwen snel had 
gewonnen.’’

En zo betrekken Ralph en Silvia samen met hun 
kroost na 2 jaar bouwellende toch hun droomhuisje. 
Door hun deels verdampte budget moeten 
zij nog wel wat meer concessies doen op hun 
oorspronkelijke woonplannen. ,,In het huis zelf 
hebben we niet onze droomkeuken en badkamer 
kunnen plaatsen. Via Marktplaats hebben we een 
keuken bij elkaar verzameld en de badkamer hebben 
we zelf aangesloten. Die is nu ook nog niet helemaal 
af, maar we kunnen douchen, het toilet doorspoelen 
en de wasmachine kan draaien. Daarnaast hadden 
we nog een klein huisje of schuurtje naast ons huis 
willen plaatsen, maar dit kon ook niet doorgaan.’’ 
Desondanks is het gezin enorm blij met hun nieuwe 
huisje, dat zeker opvalt in de Almeerse buitenwijk. 
,,Ons huis heeft een asymmetrisch aangezicht met 

een zinken dak. De gevelbekleding van Douglas zal 
in de loop van de tijd vergrijzen. We hebben voor de 
kozijnen een groene kleur gekozen die lekker anders 
is dan de andere woningen bij ons in de buurt. Ik heb 
nog roze kozijnen geopperd, maar Ralph ging daar 
helaas niet mee akkoord’’, lacht de in Vianen geboren 
pedagoge.

De grote gewenste glasgevel is uiteraard wel 
gerealiseerd en is kenmerkend voor hun huis. 
,,Hier komt zoveel licht naar binnen en geeft ons 
een fantastisch uitzicht over de akker van de 
biodynamische buurboer. Door de grote raampartij 
en de openslaande deuren aan de andere zijde van 
de woning is het altijd licht in huis. Die connectie 
met buiten is voor ons heel belangrijk’’, aldus 
Silvia. Binnen zijn de wanden licht geverfd en in de 
slaapkamers hebben de 10-jarige Tibbe en 5-jarige 
Yfke zich uit mogen leven. ,,De kinderen hebben 
allebei een eigen kamer. Op Yfke haar kamer hebben 
we een slaapvide gemaakt waar wij nu slapen. We 
hebben altijd met haar samen geslapen en dit is een 
fijne manier om dat af te bouwen. In de toekomst 
plaatsen we nog een tiny house op ons achtererf 
waar wij of de kinderen dan zullen gaan slapen. Voor 
nu is deze oplossing voor iedereen heel fijn.’’

De meubels van Ralph en Silvia zijn bijna allemaal 
kringloopvondsten. ,,We houden ervan om oude 
spullen een nieuw leven te geven en er zijn al zoveel 
spullen op de wereld, dat nieuw kopen voor ons vaak 
niet goed voelt’’, aldus de kersverse Oosterwolders, 
die het heerlijk vinden dat hun nieuwe huis van 65 

> De badkamer is bijna klaar. > De slaapkamer van Yfke met de slaapvide van haar ouders.
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Ibolya Moór is onze correspondent 
in het experimentele Oosterwold. 
Iedere editie belicht zij een bijzonder 

woonproject in dit unieke bouwgebied. 
Momenteel is zij voor onbepaalde tijd uit 

de running. Hoofdredacteur Raymond Kool 
neemt haar correspondentiewerk in de bijzondere 
Almeerse wijk voorlopig over. We wensen Ibolya 
het allerbeste toe in een lastige periode.

> In de fikse tuin moet een moestuin en een voedselbosje komen. Kippen zijn er al!

m2 zo compact is. ,,Het zorgt ervoor dat je zo weer 
opgeruimd bent. Enerzijds omdat we minder spullen 
hebben dan voorheen en anderzijds omdat je dingen 
heel gemakkelijk op hun vaste plek teruglegt. Geen 
trap meer waar spullen zich verzamelen die mee 
naar boven moeten en waar je vervolgens weer 
overheen stapt!’’

Uiteraard hebben de bewuste bewoners ook 
aandacht besteedt aan de duurzaamheid van hun 
woning. ,,Het huis is, op 1 stalen spant na, gemaakt 
van hout. Het huis is geïsoleerd volgens de hoogste 
standaarden welke er nu zijn. Dit samen met de 
grote glasgevel betekent dat we een groot deel van 
het jaar géén verwarming nodig hebben. Wanneer 
de zon een beetje schijnt kunnen we die warmte 
een paar dagen vasthouden. We wonen er pas sinds 
juni en zitten nu ver in oktober, dus het echte koude 
seizoen moet nog komen. Maar zelfs nu is het nog 
22 tot 24 graden in huis, zónder ooit de verwarming 
aan te hebben’’, vertelt Ralph. ,,Verder hebben we 16 
zonnepanelen die precies zoveel stroom opwekken 
als we gebruiken. Hierbij hebben we een hybride 
warmtepomp, wat betekent dat de zonnepanelen 
gecombineerd zijn met zonnecollectoren. Het water 
wordt hierdoor verwarmd en opgeslagen in een 
boilervat. Dat betekent dat voor een groot deel van 
het jaar ons water zonder stroom wordt verwarmd.’’

De kippen scharrelen al lekker buiten, maar er 
moet nog wel het een en ander gebeuren om ook 
daadwerkelijk aan de in Oosterwold geldende regels 

voor stadslandbouw te voldoen. ,,Deze winter gaan 
we aan de slag met de flinke tuin van circa 1000 m2 
die om ons huis ligt. Er wordt een flinke kas geplaatst 
en naast de kas komt een grote moestuin en een 
voedselbosje dat vol komt te staan met fruitbomen 
en andere eetbare struiken en planten’’, glunderen 
Silvia en Ralph, die het enorm naar hun zin hebben 
in hun nieuwe woonomgeving. ,,Het is fantastisch. 
We hebben hiervoor natuurlijk bijna 2 jaar in een 
yurt en stacaravan gewoond. Dat betekent dat alles 
wat we nu hebben een luxe is. We hoeven niet meer 
naar buren, familie en vrienden voor een warme 
douche. We hebben een warm en droog huis, een 
vaatwasser, een toilet dat je kan doorspoelen en… 
geen ratten of muizen meer! Daarnaast is het wonen 
op Oosterwold een genot. De ruimte die tussen alle 
huizen is, zorgt voor een heel vrij gevoel. Dat merk 
je ook aan de mensen. Iedereen is ontspannen en 
vrolijk. Het contact in de straat is prettig, we kennen 

iedereen bij naam en weten dat we altijd 
ergens terecht kunnen als er iets is.’’
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VLOG

HILDE & OSCAR

Begaan met de aarde en alle wezens. En strijdbaar om de wereld stapje voor 
stapje beter te maken. Dat wil Oscar van Keulen al als kind. Op zijn twaalfde 
besluit de fijngevoelige jongen al om vegatariër te worden. Samen met Hilde 
de Leeuw gaat hij een tijd lang op zoek naar een betere manier om te leven. 
Daarvoor bezochten zij allerlei duurzame en ecologische projecten in binnen- 
en buitenland. Hun ervaringen verwerkten zij op een luchtige manier in 
blogs en vlogs op hun webpagina Finding A Better Way To Live. Na een lange 
periode van ziekte heeft Oscar onlangs het aardse leven ingeruild voor wat 
hij zijn thuisplaneet noemt. De wereld is een goed mens minder rijk, maar 
het is zijn wens om zijn inspirerende verhalen op het world wide web te laten 
voortbestaan. Uiteraard geven wij hieraan graag gehoor en blijven de vlogs 
van Oscar en Hilde de aandacht geven die zij verdienen.

De vlogs van het vrolijke duo gaan niet altijd alleen maar over klein wonen, maar ook 
over duurzame en ecologische manieren van leven en bouwvormen. In deze vlog 
brengen zij een bezoek aan de yurt-bewoners Nynke en Benjamin, die vertellen over 
het uitdagende leven in zo’n nomadentent.

Bekijk snel deze vlog van Hilde en Oscar door op de play button in de foto te klikken.

BALANS zoeken in
avontuurlijke YURT

( Voor Oscar )

https://findingabetterwaytolive.com/
https://youtu.be/iBVCOstJAog


45 i

Al voordat het eerste tiny house in Nederland 
werd gebouwd, had Daniël Venneman 
ruimschoots geëxperimenteerd met Hermit 
Houses. Een huisje met een harmonicadak, 
dat je ook zelf kan ontwerpen en bouwen. 
Door de harmonicavorm van de gevel 
en het dak krijgt het huisje constructieve 
stabiliteit en sterkte en ontstaan bijzondere 
binnenruimtes.  Menno Versluis van 
Woonpioniers zegt: Hermit House is vooral 
bedoeld voor recreatieverblijf of kantoor. De 
meest recente staat te pronken in Ermelo.

Hellende daken
De eerste bijzondere dakvorm die ik 
op een tiny house in Nederland zag, 
was het geknikte dak van het huisje 
van pionier Marjolein Jonker. Het huis 
is ontworpen door Studio Walden en is 
extra aantrekkelijk gemaakt door zowel 
in de noklijn als de gootlijn een subtiele 
knik te introduceren. Bovendien heeft het 
dak geen pannen. Voor de waterdichting is 
een laag vliegvuurbestendig EPDM-rubber 
aangebracht en als afwerking is het gevelhout, 
modiwood, doorgezet op het dak.
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> Het harmonicadak van Hermit Houses.

De wereld van klein wonen zet grote stappen. Veel tiny house-pioniers werken 
inmiddels als leraar, coach of adviseur en bouwen met de ervaring van hun eigen 
huisje, nu huisjes voor anderen. Ook de architectuur van tiny houses ontwikkelt zich in 
rap tempo. Verwonder je over alle vernieuwende dakvormen.

Tekst & illustratie: Marcel van Mierlo
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> Het geknikte dak van Marjolein Jonker.
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De Tiny-A, het A-frame huis van Daan Bakker, is 
een van de prijswinnaars van Bouwexpo Almere. 
Daan benadert het dak als totaalconstructie. Je 
klapt de 2 dakvlakken als een scharnier uit op 
de bouwplaats en je constructie staat. Het dak 
loopt door tot de fundering, dus binnen heb je 
veel schuine wanden. Dat biedt natuurlijk wel de 
nodige uitdagingen voor de inrichting, maar ook 
daarvoor zijn mooie oplossingen bedacht. Het 
dak is afgewerkt met metalen beplating.

Mansardedaken
Bij tiny house-bouwer Wildernest in 
België worden huisjes gemaakt met een 
mansardedak. Dit is een hellend dak, waarbij 
het onderste deel een steilere helling heeft 
dan het bovenste deel. Je kan het onderste 
deel zien als een verlenging van de gevel en 
er ontstaat binnen deze dakvorm dan ook 
extra ruimte onder het dak. De daken van 
Wildernest worden afgewerkt met houten 
shingles.

Kees Hoekstra 
bouwde ook een tiny house 

met een mansardedak, het onderste 
deel steil hellend en daarop aansluitend een plat 
dak. Deze oplossing vraagt extra detaillering voor je 
goten en hemelwaterafvoeren van zowel het platte 
als het hellende dak, maar bezorgt je ook extra 
hoogte in het interieur. Kees is enthousiast over de 
extra ruimte: Je hebt minder verloren ruimte en kan 
gemakkelijker in je bed komen en je bed opmaken, ook 
dankzij de halve trap die op een soort van vlondertje 
uitkomt.

> Het scharnierdak van de Tiny-A.
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> Kees Hoekstra creeërde extra hoogte met een mansardedak.
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> Meer ruimte onder het mansardedak van Wildernest.
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Marcel van Mierlo is bouwkundig ingenieur met een passie voor kleine
gebouwen, zeilen en bijen. Blogt regelmatig over bouwsels, die je zo in je

achtertuin zou kunnen zetten. op zijn blogpagina Leven in Tuinen. Tevens
schrijver van de boeken Slim Ruimtegebruik 1, 2 & 3, Finny & Bob Ontdekken
Europa en Finny & Bob Dwars Door Afrika met zelf getekende illustraties!
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> Het ronde dak van Bram en Roos geeft ook meer ruimte.

Special shapes
Bram en Roos hebben hun eigen tiny house 
ontworpen en gebouwd, samen met Roos’ vader. 
Roos legt uit hoe het idee voor een rond dak is 
ontstaan: We hebben ons laten inspireren door 
die grote Amerikaanse schuren. Die hebben vaak 
een rond dak, net als de kapelletjes, die je er vaak 
ziet. Naast de afwijkende en aansprekende 
verschijningsvorm, win je met deze dakvorm ook 
binnenruimte. De binnenruimte voelt hoog aan, 
omdat de het eerste deel van het ronde dak 
bijna verticaal omhooggaat.

Architect Piet Timans heeft een hybride dak 
ontworpen voor zijn Kikker. Aan de ene kant 
een hellend dakvlak en aan de andere kant een 
rond dak. Piet licht zijn keuzes toe: Een rond 
dak biedt meer stijfheid en dat is een voordeel 
in verband met de afzonderlijke montage en 
demontage van de modules. Een goot vormt de 
aansluiting van de boven- op de onder module. 
Bij autarkisch gebruik wordt het water opgevangen 
in een verzamelbak. De dimensionering van de 
glasvlakken op het hellende dakvlak is hetzelfde als 
de afmetingen van zonnepanelen. Je kan de panelen 
dus eenvoudig aanbrengen en weer (gedeeltelijk) 
weghalen voor meer licht.

Het huisje van Koen en Roos heeft niet alleen een 
bijzondere vorm, ook de toepassing van glasvlakken 
is gedurfd. Koen is er blij mee. Ons dak bestaat uit 
4 verschillende vormen. Het begint met een puntdakje 
aan de voorkant, daarna een half-plat-half-schuin 
dak in het midden, aan de achterkant net zo’n dak 
maar precies andersom en daartussen onze trots: 
een glazen dak als onderdeel van onze lichtstraat. De 
verschillende dakvormen creëren in combinatie 
met veel glas een gevoel van licht en lucht. Het 
lijkt zelfs alsof er verschillende 
kamers in het huisje zijn, dat 
toch echt grotendeels uit één 
ruimte bestaat. Koen: Het half-
platte dak geeft ons meer hoogte 
in de slaaplofts, terwijl de schuine 
helft juist weer een knus gevoel 
geeft. Koen en Roos hebben 
een geweldig Youtube kanaal 
Koen Brouwer Tiny House Living, 
waarop je inspirerende filmpjes 
kan bekijken over het 
tiny house-leven. In dit 
filmpje presenteren ze 
hun eigen tiny house >

> De Kikker heeft een hybridedak.

> Het gedurfde dak van Koen en Roos.
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http://www.levenintuinen.nl/
https://youtu.be/A6vGpxJTF24
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In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw 
werden massaal grote verzorgingshuizen met 
kleine kamertjes gebouwd in de strijd tegen 
woningkrapte. Op een vergelijkbare manier 
kunnen we nu opnieuw zo’n versnelling 
aanbrengen. Daarbij moeten we uiteraard 
niet in dezelfde valkuil lopen dat we woningen 
bouwen die niet echt een eigentijds antwoord 
zijn op woonwensen. Echter tiny houses en 
seniorenchalets zijn nu geliefd. Ze kunnen snel 
geplaatst worden en zeker ook op kavels die 
maar tijdelijk (15 jaar) beschikbaar zijn. En het 
liefst door cirkelgroepen.

Door het stikstof- en klimaatbeleid 
van de Rijksoverheid kunnen we 
opnieuw kijken naar de bestemming 
van vrijkomende boerenerven. Rond 
de eeuwwisseling sprak de combinatie 
van gemeenschappelijk wonen op 
een erf, wonen in het groen, kunnen 
omkijken naar elkaar, maar toch 
een eigen appartement bewonen, 
tot de verbeelding. Er zijn enkele 
mooie voorbeelden gerealiseerd. 
Er kwamen eco-erven, ecodorpen 
en woonserviceboerderijen. Rond 
boerderijen is meestal voldoende 
ruimte voor een cluster tiny houses, seniorenchalets 
en of mantelzorgwoningen. Omliggende agrarische 
grond van beëindigde boerderijen kan gebruikt 
worden voor de aanleg van nieuwe natuur, bos 
of nieuwe landgoederen. Of voor kleinschalige en 
klimaatvriendelijke vormen van landbouw, zoals 
bijvoorbeeld een Coöperatie van Herenboeren.

Cirkelgroepen
Cirkelgroepen lijken op wat LaCoTA 
buurgemeenschappen noemt. Beide zijn 
varianten van gemeenschappelijk wonen. Net als 
buurgemeenschappen bestaat een cirkelgroep 
uit een aantal zelfstandige woningen waarvan de 
bewoners samen kiezen een groep te vormen. 
Gemeenschappelijke activiteiten kunnen gericht zijn 
op ontmoeting (samen eten, sporten, wandelen, 
bezoek aan bioscoop of theater en het beoefenen 
van hobby’s), maar ook op het naar elkaar 
omzien. Het opstarten en de verantwoordelijkheid 
voor continuïteit ligt bij een cirkelgroep minder 
nadrukkelijk bij de groep zelf maar bij een andere 
organisatie. Bijvoorbeeld een verzorgingshuis, 

Wim G. Kromwijk belicht iedere editie een aspect van Anders, Actief en Comfortabel Wonen 
in een kleine woning. Wim is directeur van LaCoTA, een inkoopcoöperatie op het gebied van 

anders, actief en duurzaam wonen. Kernbegrippen daarbij zijn buurgemeenschappen, 
participatie, veiligheid, personenalarmering, domotica, (digitale) mantelzorg, WMO en het 
opzetten van een open standaard voor een landelijk werkend mantelzorgprogramma. 
Dit alles om met moderne slimme thuistechnologie langer comfortabel thuis te kunnen 
blijven wonen. LaCoTA geeft op haar website en in haar nieuwsbrief veel informatie over 

mantelzorgwoningen, gemeenschappelijk wonen en comfortabel wonen. Wie een vraag 
heeft aan Wim kan hem mailen.

serviceflat, vereniging van eigenaren, 
welzijnsorganisatie of wijkleerbedrijf.

Een cirkelgroep kan huisvesting bieden aan 
mensen die kunnen volstaan met een klein beetje 
ondersteuning en of weinig toezicht van de 
zorgaanbieder. Zorg wordt met name geboden 
door de thuiszorg en wijkverpleging. LaCoTA geeft 
hoge prioriteit aan de insteek comfortabel wonen. 
Met moderne slimme thuistechnologie kan veel 
zorgcommunicatie vanuit de mantelzorgwoning 
vereenvoudigd worden. Met beeldbeltechniek is 
een deel van de zorg bovendien heel persoonlijk 

op afstand te organiseren naar een 
achterwacht (een elders wonend 
familielid of mantelzorger) of naar 
een zorgcentrale. Met schaalbare 
personenalarmering is de veiligheid 
van thuis wonen te vergroten. 
En soms maken zorgaanbieders 
Verzorgingshuiszorg Thuis mogelijk en 
zelfs Ziekenhuiszorg Thuis.

Met een tijdelijke ontheffing op 
het bestemmingsplan voor 15 jaar 
kunnen cirkelgroepen heel snel 
gerealiseerd worden. Helaas is 
deze ontheffingsmogelijkheid bij 

veel gemeenten nog niet bekend. En, sommige 
gemeenten hebben een voorkeur voor een 
bestemmingsplanwijziging. Die procedure duurt 
langer en is kostbaarder, maar heeft als voordeel dat 
de projectduur niet gelimiteerd is.

Er zijn inmiddels meerdere leveranciers voor 
mantelzorgwoningen en seniorenchalets. Diverse 
leveranciers kennen een huur- of leaseconstructie. 
Leaseconstructies zijn een vorm tussen kopen 
en huren. Vooral interessant als de klant eigen 
financiële middelen heeft en hij ervan uitgaat 
dat gebruik van de woning voor een langere 
leaseperiode zal zijn. Denk aan jonge senioren 
en langdurig chronisch zieken. Voor projecten 
bij zorgaanbieders, zoals die van Butterfly Effect, 
wordt de verhuur vaak mogelijk gemaakt door 
investeringen van de zorgaanbieder of andere 
sociale investeerders. 

Meer lezen over mantelzorgwoningen en 
seniorenchalets? Klik hier. Ken jij een geschikte 
locatie: laat het weten via info@lacota.nl.

CIRKELGROEPEN
Anders, Actief en Comfortabel Wonen
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http://www.lacota.nl/
https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/nieuwsbrieven
http://www.lacota.nl/dienstverlening/woningonderhoud
http://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/netwerken/gemeenschappelijk-wonen
http://www.lacota.nl/dienstverlening/nutspakket
mailto:info%40andersenactiefwonen.nl?subject=
https://www.lacota.nl/buurgemeenschappen/inspiratie 
mailto:info%40lacota.nl?subject=Locatie%20cirkelgroepen
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Nicoliene vindt onafhankelijkheid van energiemaatschappijen heerlijk

Den Helder kent een uniek tiny house-project, de Falgatuinen. Op een 
groen terrein zijn 33 kavels gerealiseerd waarop liefhebbers van klein 
wonen permanent en voor onbepaalde tijd mogen wonen. Nicoliene is 
sinds afgelopen zomer een van de huidige bewoners. Samen met haar 
dochter Fay (18), zoon Dion (11), een hond en een kat leeft zij nu heerlijk 
onafhankelijk en grotendeels off-grid.
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ENERGIESYSTEEM TINY HOUSE

Er zijn 2 momenten in het leven van Nicoliene, die 
haar ideeën over een ideaal woonleven drastisch 
hebben veranderd. Jarenlang leidt zij een redelijk 
zorgeloos leventje en kon zij alles doen en kopen, 
maar dan komt zij door omstandigheden met 
haar kinderen in een kleine bovenwoning te 
wonen met nauwelijks nog bezittingen. Tot haar 
eigen verbazing is zij dolgelukkig in haar nieuwe 
situatie en vanaf dat moment krijgt zij steeds meer 
behoefte aan weinig bezit en meer beleven.

Deze behoefte wordt nog eens versterkt als zij een 
oude Chevy campervan op de kop tikt en er samen 
met haar kinderen mee rondtrekt. Het gevoel van 
vrijheid en avontuur vindt Nicoliene zo heerlijk 
dat de wens om permanent zo onafhankelijk te 
leven steeds sterker wordt. Zo droomt zij plots van 
een tiny house op een mooi stukje grond, waar ze 
’s-morgens uit haar bed stapt en meteen midden in 
de prachtige natuur staat. Dat komt volgens haar 
het dichtst bij haar gevoel van vrijheid en eenvoud.

Het project in Den Helder klinkt Nicoliene dan 
ook als muziek in de oren. De huisjes mogen 
aangesloten worden op de waterleiding en kabel, 
maar verder moet het off-grid. Nicoliene wil een 
betrouwbare energievoorziening, want zoals zij 
terecht stelt wat je gebruikt moet wel goed werken.  
Zij klopt daarvoor al bij het maken van haar 
bouwplannen bij ons aan. Dat is een goede zet, 

want daardoor kunnen wij aan de hand van haar 
behoeften uitrekenen hoeveel zonnepanelen zij 
nodig heeft. We komen op 6 zonnepanelen, die het 
beste op haar tuinhuisje geplaatst kunnen worden. 
Deze is in de bouwplannen echter te krap, waardoor 
we haar nog kunnen adviseren het tuinhuisje wat 
groter te bouwen. De omvormer, regelaar en accu 
situeren we gewoon in haar tiny house.

Het liefst zou Nicoliene helemaal off-grid willen 
wonen, maar een stroomloos leven vindt zij niet 
realistisch met kinderen. Voor de kabelaansluiting 
heeft zij wel bedankt. Internetten doet het trio nu 
via een mifi-router op haar eigen stroom. Het feit 
dat zij niets te maken heeft met maatschappijen en 
veranderende tarieven vindt zij heerlijk. Net als het 
gevoel dat zij een flink stuk terug naar de basis van 
het leven is gegaan, veel buiten doet, waaronder 
koken in een heksenketel, en zich lekker primitief 
warmt bij een vuurtje.

Frank Gorissen is sales engineer 
bij Victron-specialist Stroomwinkel.
nl en adviseert dagelijks mensen 
over gelijkstroomenergiesystemen 
in kleine ruimten, waaronder tiny 

houses, woonboten, jachten en 
woonbusjes. 

https://stroomwinkel.nl/systemen/tiny-house.html
https://stroomwinkel.nl/
https://stroomwinkel.nl/
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Alweer 3 jaar geleden heb ik een avocadopit 
weten op te kweken tot een miniboompje. 
Inmiddels heeft het de hoogte bereikt van 
maar liefst 1,5 meter. Veel groter mag hij niet 
worden, want ’s winters moet hij naar binnen. 

Van de zomer heeft het boompje voor de 
derde keer een groter potje gekregen. Ik 
had nog een grote vierkante binnenpot van 
een fruitboomaankoop. Die was perfect qua 
formaat, maar door zijn vierkante vorm ook 
lastig om er een mooie buitenpot voor te 
vinden. Dus heb ik er zelf maar eentje gehaakt! 

Ik heb inmiddels een aardige voorraad 
restjes brei- en haakgaren liggen. Zo heb 
ik ook diverse bolletjes tweed garen en 
een soortgelijk garen met dezelfde dikte, 
die uitermate geschikt zijn voor een stoere 
plantenmand. Maar ik heb ook een dunner 
garen gebruikt (Royal van de Wibra of Saskia 
van de Zeeman) en die draad gewoon dubbel 
genomen. Als je garen maar een beetje gelijke 
dikte heeft is het goed. Het komt niet zo heel 
nauw.  Ik heb ongeveer 5 bollen à 100 gram 
van diverse kwaliteiten garen gebruikt.

Omdat de binnenpot gaatjes heeft aan de 
onderkant is het van belang dat er een schaal 
onder komt, die samen met je pot de mand 
ingaat. Mijn pot was vierkant dus ook dat was 
niet zo makkelijk te vinden. Ik heb uiteindelijk 
een goedkoop vierkant bakblik gebruikt.
Paste precies!

Uiteraard kun je de mand ook voor andere 
dingen gebruiken. Tevens kun je de mand 
makkelijk veranderen van maat. Maak hem 
bijvoorbeeld breder en lager, zodat je er 
tijdschriften in kunt bewaren of maak hem heel 
groot, zodat hij als wasmand kan fungeren. 
Mogelijkheden te over!

Heel veel haakplezier! Laten jullie een foto 
zien als jullie hem ook hebben gehaakt? Dat 
zou ik erg leuk vinden. Jullie kunnen de foto 
mailen naar info@kleinwonenmagazine.nl 
of een berichtje plaatsen op de 
facebookgroep van Klein Wonen 
Magazine >>

Lieve haakgroetjes!

DOWNLOAD
hier het PATROON

STOERE
PLANTENMAND

door Margo de Kemp
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mailto:info%40kleinwonenmagazine.nl?subject=
https://www.kleinwonenmagazine.nl/wp-content/uploads/2021/11/Gehaakte-bloempot-patroonblad.pdf?utm_source=magazine14&utm_medium=website
https://www.kleinwonenmagazine.nl/wp-content/uploads/2021/11/Gehaakte-bloempot-patroonblad.pdf?utm_source=magazine14&utm_medium=website
https://www.facebook.com/groups/kleinwonen
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ALLE ADVERTENTIES ZIJN INTERACTIEF. KLIK OP DE ADVERTENTIE VOOR MEER INFO.

De Vloek 
van de Hongaarse familie Moór

Ibolya Moór

NU OVERALTE KOOP!KLIK HIER

Spullen zijn er genoeg. Waarom steeds iets nieuws
kopen? Geef een Present Present!

 Bijvoorbeeld iets van jezelf, van de kringloop,
zelfgemaakt, een belevenis of gewoon je

aanwezigheid. Met een Present Present geef je ook
een cadeau aan de wereld.

Present Present wordt het nieuwe geven.
Doe jij mee?

Deel jouw Present Presents op www.presentpresent.nl
of socials met #geefpresentpresent. Samen naar de

100.000 in 2021!

Wil je meer doen? 
PAY IT FORWARD

Meer info, inspiratie en
hulpmiddelen vind je op:

https://ibolyamoor.com/de-vloek/
https://ibolyamoor.com/de-vloek/
https://ibolyamoor.com/de-vloek/
https://jantinascheltema.nl/boek-camper-bouwen/
https://paddenstoelenman.nl/
https://www.presentpresent.nl/
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John Wiseman’s vermaarde SAS Survival Handboek is aangepast 
met de modernste technieken om te overleven in de meest barre 
omstandigheden. Nu willen we off-grid of meer bij de natuur wonen 
niet scharen onder deze noemer, maar toch bevat dit uitgebreide boek 
over overlevingstechnieken van het befaamde elitekorps SAS tal van 
waardevolle tips voor wie graag zelfvoorzienend wil leven.

Alles wordt duidelijk uitgelegd aan de hand van honderden 
kleurenafbeeldingen in deze vuistdikke nieuwe editie, die ook nog 
eens extra luxe is uitgevoerd. Dat strookt wellicht niet meteen met het 
overleven in extreme situaties, maar het oog richting de boekenplank in 
je off-gridhuisje wil natuurlijk ook wat. 

WAARDEVOLLE tips voor OFF-GRID-leven

Huisportretjes Tekenen
In Holland staat een huis
Schrijver Carla Kamphuis   Uitgeverij Kosmos Uitgevers  EAN: 978-90-4392-209-8   Prijs: € 20,00

Het Grote SAS Survival Handboek
De extreme editie
Schrijver John Wiseman   Uitgeverij Kosmos Uitgevers   EAN 978-94-2158-288-7   Prijs: € 37,50

Kun je een rechthoek en een cirkel tekenen? Dan kun je ook een huisje 
op papier zetten. Dat is de overtuiging van architect Carla Kamphuis, 
die in haar boek Huisportretjes Tekenen je de basistechnieken leert 
om lekker losjes met een potlood, fineliner of brushpen een leuke 
tekening van een huisje te maken. Zij doet dit aan de hand van de 
typisch (oud-)Hollandse architectuur.

Hartstikke leuk om uiteindelijk je eigen kleine huisje te kunnen 
tekenen of al je in Klein Wonen Magazine opgedane inspiratie gestalte 
te geven in jouw toekomstige droomhuisje. Wij houden het op de 
redactie nog maar even op foto’s, maar zouden zeker een plekje 
inruimen voor tekenaars die na het lezen van dit boek aan de slag zijn  
gegaan met het fenomeen klein wonen.

Vlotte cursus HUISJE op PAPIER zetten

HEERLIJKE gids naar een WILDER LEVEN

Meer Natuur!
52 tips voor een wilder leven
Schrijver Sarah Stirling  Uitgeverij Becht
EAN: 978-90-2301-681-6   Prijs: € 16,99

In ons dagelijkse hectische leventje dat we tegenwoordig leven, is het 
wel heel erg lekker om dat af en toe achter te laten en op zoek te gaan 
naar simpele basisdingen in de natuur. Gewoon om even bij te komen. 
heb je geen hoe dit te doen? Dan is Sarah Stirling’s boek Meer Natuur! een 
aanrader. Zij geeft je maar liefst 52 tips voor een wilder leven!

Zwem in natuurwater, kook boven een kampvuur, zoek schelpen of maak 
je eigen jam. Het zijn enkele voorbeelden van hoe je meer natuur in je 
leven haalt. Dat kan ook al alleen door te bladeren door dit boek, want de 
prachtige illustraties en dagboekfragmenten brengen je in gedachten al 
moeiteloos naar de groene buitenwereld.

https://www.kleinwonenmagazine.nl/winkel/boeken/diversen/in-holland-staat-een-huis/
https://www.kleinwonenmagazine.nl/winkel/boeken/diversen/het-grote-sas-survival-handboek/
https://www.kleinwonenmagazine.nl/winkel/boeken/diversen/meer-natuur/
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Boswachter Marieke Schatteleijn toont de tv-kijker al ruim 5 jaar de fraaie natuur die Nederland nog 
steeds rijk is in het KRO-NCRV-programma BinnensteBuiten. Ze voelt zich het meest thuis in de natuur 
en gelooft heilig in de helende werking van de natuur op onze geest en lichaam. Dit gevoel heeft zij nu 
ook in een prachtig boek verwoord: Natuurzin. Speciaal voor Klein Wonen Magazine schreef zij ook kort 
haar visie op de door velen gedroomde wens om klein te wonen in de natuur.

Marieke groeit op in hartje Den Haag waar een kinderboerderij zo’n beetje het enige stukje natuur was. In haar 
volgende woonplaats Leidschendam en op vakanties met haar ouders leert zij de natuur beter kennen en raakt 
gefascineerd door alles wat zij daar tegenkomt. Ze woont nu weer stads in Haarlem, maar sinds 2010 heeft zij 
van haar grote liefde haar beroep gemaakt en is zij boswachter bij Staatsbosbeheer in Zuid-Kennemerland.

De 45-jarige Marieke weet als geen ander hoe de natuur invloed heeft op haar lichaam en geest. Ze voelt zich 
domweg zoveel beter in de natuur en dat wil zij met zoveel mogelijk mensen delen. Het leidt tot een vast tv-
optreden in BinnensteBuiten, een programma over ecohuizen, vegetarische recepten, duurzame initiatieven 
en buitenleven, waarin zij zich opwerpt als enthousiaste ambassadeur van de Nederlandse natuur. Ze bezoekt 
diverse nationale natuurgebieden en deelt haar fascinatie voor de natuur met de kijker.

Hetzelfde doet zij nu met haar prachtig vorm gegeven boek Natuurzin. Op zoek naar waar haar heerlijke 

,,In de NATUUR WONEN 
is het SUMMUM van 

THUISKOMEN’’

Schrijvende tv-boswachter Marieke Schatteleijn wil haar natuurzin vooral delen
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Nauurzin
Ontdek hoe de natuur ons blijer, gezonder en creatiever maakt
Schrijver Marieke Schatteleijn  Uitgeverij Kosmos Uitgevers
EAN: 978-90-2158-419-5   Prijs: € 22,50

gevoel in de natuur toch vandaan komt, ontdekt zij hoe 
de mensheid verbonden is met de natuur. Ook deze 
informatie wil zij graag delen met anderen en ze besluit 
een boek te schrijven. Hierin geeft zij antwoord op 
vragen als Wat betekenen de donker decemberdagen 
voor onze biologische klok?, Wat kunnen we leren van de 
bouwwerken van mieren?, Wat doet hardlopen in de frisse 
buitenlucht met je immuunsysteem? en Waarom komt het 
stadsbrein tot rust in de natuur?.

Alleen de fraaie foto’s bij haar verhalen geven je al een 
gevoel van rust en aan de hand van Marieke droom 
je zo weg naar een heerlijke boswandeling of een 
ontdekkingstocht door de duinen. Wat dat betreft 
is haar opzet om de wonderen van de Nederlandse 
natuur met anderen te delen en mensen te 
motiveren om zelf de verbinding met de natuur te 
gaan ervaren uitstekend gelukt. Haar boek zal 
ongetwijfeld de vurige wens van vele klein wonen-
liefhebbers nog eens stevig aanwakkeren om een 
eigen huisje in het groen te realiseren. Speciaal 
voor Klein Wonen Magazine schreef Marieke kort 
haar visie op dit fenomeen: 

‘In de natuur wonen is het summum van 
thuiskomen. De natuur is immers de omgeving 

waar we vandaan komen en ons lichaam reageert 
hier nog steeds op. Als je in de natuur woont, omring je jezelf er 

niet alleen mee, het maakt daarom 
ook deel van je uit. Het ritme van dag en nacht vloeit door 
in je eigen biologische ritme. De seizoenen maken je bewust 
van de oneindige cyclus van het leven. Je ademt plantaardige 
stoffen in en staat in contact met heilzame bacteriën. Dit 
alles heeft een positieve invloed op je gemoed, sterkt het 
immuunsysteem en doet nog veel meer voor je lichaam en 

geest. Natuur 
fascineert ook. 
Ik voel vaak 
een jubeltje van 
binnen als ik 
iets moois of 
interessants 
zie of door 
er gewoon 

te zijn. Wat heerlijk om de vormen, geluiden en geuren 
te proeven door alleen maar je deur open te doen! Met 
zoveel rijkdom om je heen, heb je naar mijn idee ook 
minder nodig. De eenvoud van klein wonen en natuur 

gaan hand in hand. Omdat 
in de natuur wonen niet 
voor iedereen en ook niet 
voor ieder natuurgebied 
is weggelegd, pleit ik óók 
voor een overvloed aan 
groen in de stad. Zodat 
het contact met de 
natuur voor iedereen 
weer vanzelfsprekend wordt. Vanaf 
je voordeur!’

‘De eenvoud van
klein wonen

en natuur gaan
hand in hand’
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Steeds meer mensen kiezen ervoor hun huisje in te richten 
met gebruikte spulletjes. Dat je die ook een persoonlijk 
tintje kunt geven laat Jinske Verpalen in haar boek zien. 

Zelfs als je niet zo handig bent kun je aan de hand van de 
foto’s en aanwijzingen van Jinske oude woonaccessoires 
aanpassen aan je eigen smaak. Een likje verf of een 
nieuw stofje is soms al genoeg! Je kijk op tweedehands 
spullen wordt met dit boek flink verbreed en maakt een 
shopmiddagje in de kringloopwinkel nog leuker!

KRINGLOOPSHOPPEN nog leuker

Het Buy Nothing Project
Rijker leven met minder spullen
Schrijvers Rockefeller & Clark   Uitgeverij HarperCollins  EAN: 978-94-0270-701-4   Prijs: € 17,50

Doe Het Lekker Duurzaam!
Duurzame woonstyling met opgeknapte kringloopvondsten
Schrijver Jinske Verpalen 
Uitgeverij Kosmos Uitgevers
EAN: 978-90-4392-315-5   Prijs: € 22,50

Er verschijnen regelmatig boeken die je helpen te ontspullen en 
minimaliseren, maar dit boek legt het accent op het realiseren van 
een gifteconomie. De titel van het boek is dan ook Het Buy Nothing 
Project, dat enkele jaren geleden werd opgezet door Liesl Clark 
en Rebecca Rockefeller. Inmiddels zijn er duizenden Buy Nothing-
groepen over de hele wereld.

Aan de hand van hun milieubewuste 7-stappenplan stomen Liesl en 
Rebecca hun lezers klaar om meer te krijgen door minder te kopen. 
Ze bieden daarvoor handige checklists en praktische suggesties, zoals 
het zelfmaken van allerlei producten en hoe je spullen weg kunt geven 
aan bekende en onbekende mensen. Zij pogen je een mentaliteit bij te 
brengen, die zowel milieu- als portemonneevriendelijk is. En alsof dat 
nog niet genoeg is, het geeft ook een goed gevoel!

MILIEU- en PORTEMONEEVRIENDELIJKE tips

Pure PROMOTIE om VLEES af te zweren

50x Avondeten zonder vlees
Klaar in 30 minuten
Schrijver Sven & Jennifer   Uitgeverij Kosmos Uitgevers
ISBN: 978-90-2158-043-2   Prijs: € 15,99

Minder of geen vlees eten is nog steeds niet aan het einde van zijn 
opmars en dat komt omdat er nog veel te winnen valt.  Sven en Jen van 
Voedzaam en Snel weten dat als geen ander en zetten hun strijd voor een 
gezonder etend Nederland voort met alweer hun zesde boek. Ditmaal 
richten zij zich op vegetarische recepten, die uiteraard snel klaar zijn.

Of het nu een volkoren pizza met groene asperges, gestoomde groenten 
of een kokossoep is, het is allemaal even aanlokkelijk en smakelijk. Na 
deze 50 maaltijden voor het avondeten vraag je je verbaasd af waarom je 
niet eerder bent gestopt met vlees eten. Conclusie: toen was dit boek er 
nog niet!

https://www.kleinwonenmagazine.nl/winkel/boeken/ontspullen/het-buy-nothing-project/
https://www.kleinwonenmagazine.nl/winkel/boeken/ontspullen/doe-het-lekker-duurzaam/
https://www.kleinwonenmagazine.nl/winkel/boeken/koken/50x-avondeten-zonder-vlees/
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We bespraken in Klein Wonen Magazine al vaker 
boeken met huisjes in de natuur. Het ging dan meestal 
om prachtig en fantastisch rustig in het groen gelegen 
recreatiehuisjes over de hele wereld. Maar je kunt 
ook heerlijk tiny verblijven in natuurhuisjes dichtbij, 
Journaliste en slow traveler Laura Claessens verblijft 
regelmatig in deze ver van de drukte gebouwde huisjes 
in Nederland en België.

Haar bevindingen deelt zij op haar Instapagina
@amongpinetrees en nu met Into The Woods ook in 
boekvorm. Zij selecteerde hiervoor 25 natuurhuisjes, 
van stoere boomhutten en charmante tiny houses tot 
luxueuze cabins met hottubs. Het is een geslaagde 
ode aan onthaasten en absoluut ook een inspiratie en 
aanzet om permanent op zo’n plek te willen wonen. 
Dat laatste is niet eenvoudig, maar dromen en pogen 
deze te realiseren is een groot goed. Te beginnen 
bij het pakken van je meest noodzakelijke spullen 
en afreizen naar een van de door Laura aanbevolen 
natuurhuisjes! Wij mogen er alvast enkele aan je laten 
zien. Swipe snel verder!

HUISJES op DROOMLOCATIES dichtbij

Into The Woods
25 bos- en natuurhuisjes in België en Nederland 
Schrijver Laura Claessens Uitgeverij Luster Uitgeverij EAN: 978-94-6058-282-0   Prijs: € 19,95

Als je plannen hebt om kleiner en minimalistischer 
te gaan wonen mag je Living In Tiny Homes 
niet missen. Het is een inspiratieboek met een 
hoofdletter I. De Duitse interieurexpert Marion 
Hellweg geeft hierin praktisch en innovatief 
advies over niet alleen interieurontwerp, maar 
ook over opslagoplossingen, ruimtebesparende 
meubelen, opruimen en organiseren en een 
milieubewuste en minimalistische levensstijl. Niet 
met theoretische leerstof, maar aan de hand van 
voorbeelden van echte mensen in echte huisjes. 
Ze neemt je van kamer tot kamer mee om haar 
visie uit te leggen.

De tips en ideeën klotsen tegen de plinten van 
jouw droomhuisje. Het is een heerlijk boek om te 
lezen, lekker door te bladeren of plaatjes te kijken. 
Klein Wonen Magazine mag alvast enkele van deze 
inspirerende plaatjes aan jullie laten zien. Kijk op 
de volgende pagina’s en we verzekeren je een 
ding: het smaakt naar meer!

TIPS en IDEEËN klotsen tegen de PLINTEN

Living In Tiny Homes
Big ideas for small spaces
Schrijver Marion Hellweg  Uitgeverij Prestel  EAN: 978-37-9138-761-1  Prijs: € 26,99

https://www.kleinwonenmagazine.nl/winkel/boeken/diversen/into-the-woods/
https://www.kleinwonenmagazine.nl/winkel/boeken/klein-wonen/living-in-tiny-homes/
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> Het tiny house van Khanyi en Dawn in Zuid-Afrika.
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> Een multifunctionele bedbox in St. Petersburg.

> Een modulaire keuken.
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> Interieur van een tiny house in Manteo (Californië).
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> Natuurhuisje De Batterij.

> Huisje Cabiner.
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> Het interieur van natuurhuisje De Batterij.
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> Heerlijk zicht op het bos in Treelodge De Bonte Specht.
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MEER LEZEN OVER KLEIN WONEN?
Kijk in onze webshop voor mooie boeken

WEBSHOP
MAGAZINES - TINY THINGS - BOEKEN

Neem eens een kijkje. KLIK HIER

https://www.kleinwonenmagazine.nl/product-categorie/boeken/
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Ach, de zomer. De tijd waarin het gras prachtig groen is en waar je in de vroege 
ochtend in je korte broek kunt genieten van een kopje koffie in datzelfde gras. 
Jazeker, de zomer is een heerlijk seizoen waar de tijd langzamer lijkt te gaan en 
mensen meer naar buiten komen om te genieten van de natuur. Een toptijd voor 
mensen zoals wij. Tenminste, dat zou je denken. Toch…?

Nu staat Nederland bekend als een campingvriendelijk land en dat is te zien. 
Gedurende het hoogseizoen zie je links en rechts campers, caravans en auto’s vol met 
kampeerspullen voorbij rijden. Gevuld met gezinnen die niet kunnen wachten op hun 
zuurverdiende vakantie op een van de goed verzorgde campings en camperplaatsen. 
En niet alleen de geel met blauwe kentekens komen van hun vrije tijd genieten in ons 
landje. Nee, ook verschillende buitenlandse kentekenplaten proppen zichzelf tussen de 
drukbezochte veldjes hier in Nederland.  

Het is goed om te zien dat steeds meer mensen er voor kiezen om hun vakantie in de 
natuur van ons koude kikkerlandje door te brengen, in plaats van in grote resorts in een 
tropisch land. Maar hoe had dit invloed op onze manier van leven? Aangezien wij mensen 
zijn die veel waarde hechten aan rust en privacy, zoeken wij graag plekjes op waar het 
niet al te druk is. Over het algemeen voldoen de gratis camperplaatsen ook aan die wens, 
maar wij hebben ontdekt dat wanneer de vogeltjes weer eieren gaan leggen, die wens een 
stuk lastiger te vervullen is. Niet alleen de betaalde plaatsen staan dan vol, maar ook alle 
gratis plekjes stromen over. Waar maximaal 4 campers mogen staan, staan er nu ineens 
12! Aangezien dat nou net niet helemaal de bedoeling is, kiezen wij er vaak voor om dan 
toch maar door te rijden naar de volgende plek. Om er vervolgens achter te komen dat 
ook deze rammetje vol staat met zonnebadende, aangeschoten vakantiegangers. Zo 
hebben wij de afgelopen maanden regelmatig hele city trips moeten maken om ons thuis 
voor de dag te vinden. 

Waarom kiezen we er dan niet voor om een betaalde camperplaats op te zoeken? Het 
liefst staan wij alleen op de gratis plekken, want, verrassing, die kosten niks. Een van de 
redenen om in een camper te gaan wonen was ook om geld te besparen. Iets wat zeker 

BUSLEV
EN

Oost, west, thuis...
best lastig te vinden!

SANNE DODEMONT
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Sanne Dodemont woont met haar vriend Daniel en trouwe viervoeter Benny 
in een zelf omgebouwde woonbus. De voormalig verpleegster mist haar oude 
leventje met de voortdurende druk om de dure huur van hun appartement 
te betalen totaal niet en geniet met volle teugen van haar nieuwe 
vrijheid. Voor Klein Wonen Magazine schrijft zij ieder kwartaal 

over het leven in hun woonbus, Dat doet zij overigens ook op haar 
instagramblogsite happycampernl >

nu belangrijk is voor ons, daar het inkomen niet is wat het is geweest. Naast het feit dat 
we liever geen geld uitgeven aan een plekje, is het ook zo dat de meeste betaalde plekken 
goed vol staan. Vaak zo hutje mutje op elkaar gepropt, dat je bijna kunt meegenieten aan 
het porta-potty bezoek van de buurman.

Toch hebben we deze zomer een paar dagen op een betaalde camperplaats gestaan, 
in het plaatsje Kessel-Eik in Limburg. Wat een geweldig mooie en goed geregelde plek 
bleek te zijn! De volle 24 uur verblijven kost je €12,50 en in ruil daarvoor krijg je een zeer 
ruime plek met een brede strook gras ernaast om je busje neer te zetten. Je hebt toegang 
tot een goed onderhouden toilethuis en je kunt er heerlijk langs het water lopen met 
de hond. Daarnaast was het er vaak erg rustig. Mogelijk door de overstromingen van de 
Maas die er hadden plaatsgevonden. Dus toegegeven, voor ons zijn sommige betaalde 
plekken het geld zeker waard.

Wat we in Limburg deden? Kijken naar een stuk bos! Want hoe lekker zou het zijn om daar 
volgende zomer onze tijd door te kunnen brengen, zonder dat we halve dagen onderweg 
zijn op zoek naar een plek om de nacht door te brengen. Waar we onze eigen groenten 
kunnen verbouwen en waar we kunnen genieten van de rust die we zo graag ervaren. 
Maar goed, dat zijn dromen voor de toekomst. Gelukkig voor ons is het hoogseizoen nu 
wel zo’n beetje voorbij en is het vinden van een slaapplek een stuk makkelijker. En hoe 
lekker die vroege zomerzon ook is, wij zijn echte wintermensen. Dus we kunnen niet 
wachten tot de eerste sneeuwvlokjes weer uit de lucht komen vallen en we met onze 
geitenwollen sokken en een brandende kachel kunnen genieten van een wit landschap.

https://www.instagram.com/happycampernl.blog/
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Nippend aan een cocktail op het strand van 
Zandvoort mijmert Christel Ramaekers over een 
vrijer leven. Ze pakt haar telefoon, surft op het 
internet naar camperbusjes en na een uurtje is ze 
smoorverliefd op een enorme gele Amerikaanse 
schoolbus. Zij doopt de reuzin Ophelia en nu is 
het stel al 2 jaar gelukkig samen. De spontane 
Belgelandse voelt zich eindelijk bevrijd. ,,Ik word al 
heel mijn leven onrustig als ik te lang op een plek 
zit. Die onrust is nu iets positiefs. Dan is het weer 
tijd voor een nieuw avontuur!’’

IN
TER

VIEW

Belgelandse Christel eindelijk vrij met Amerikaanse woonbus Ophelia

SMOORVERLIEFD
op grote gele brok

HAPPINESS
op wielen
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> Christel en Ophelia.
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Wie het instagramaccount Busstuff298 van de 
42-jarige Christel bekijkt ziet foto’s waar de liefde 
voor de charmante yellow lady vanaf spat. Ophelia 
is niet zomaar een huis op wielen voor de geboren 
Genkenaar. ,,Ik word gewoon altijd vrolijk wanneer 
ik ze weer zie. Uiteraard vind ik ze esthetisch ook 
ronduit prachtig. Ophelia is voor mij een grote gele 
brok happiness op wielen. Het gevoel van vrijheid en 
me overal kunnen thuis voelen speelt daar een grote 
rol in. Dat ik altijd op avontuur 
kan vertrekken. Het is een 
happiness, die ik ook graag wil 
uitdragen en met zoveel mogelijk 
mensen wil delen.’’

De uitbraak van de corona-
pandemie zorgt ervoor dat de in 
het oog springende tortelduifjes 
in eerste instantie vooral in 
Nederland rondzwerven. Dat blijkt geen straf. ,,Oh 
my god, wat heb ik in Nederland al prachtige plekjes 
ontdekt. Ik heb nog meer het besef gekregen dat 
je niet ver moet gaan om de wereld te zien. Ik heb 
dan ook niet echt een droombestemming. Je moet 
gewoon vertrekken, rondkijken en ontdekken. Op de 
meest onverwachte momenten kan je dan zomaar 
ineens op een droombestemming uitkomen’’, vertelt 
Christel, die het liefst met Ophelia ergens aan het 
water staat. ,,Maar het varieert erg. Belangrijk voor 
mij is wel dat als ik zelf veel werken ben, Ophelia 

op een veilige plek staat. Dan kies ik meestal voor 
een camperplaats of een privéplekje bij familie of 
vrienden. Als ik rondtrek kies ik er vaak voor om 
wild te parkeren of op een gratis camperplek te 
gaan staan. Ik kan off-grid leven met Ophelia. Af en 
toe water bijtanken en vooral stroom is natuurlijk 
belangrijk. Hiervoor heb ik een zeer goede installatie 
met zonnepanelen. Enkel in januari en februari, als 
de dagen heel kort en grijs zijn, heb ik even aan het 

net gehangen. Maar dat ga ik 
in de nabije toekomst oplossen 
door in deze maanden naar 
zonniger oorden te trekken.’’

Overwinteren in het zuiden van 
Europa is eigenlijk een must 
voor het lieftallige stelletje, want 
de gele Amerikaanse is niet 
echt gebouwd voor de kou en 

Christel wil van Ophelia genieten zoals zij is. ,,Ik wil 
ze graag zo origineel mogelijk houden, dus ook de 
vele ramen, die niet goed te isoleren zijn. Wel laat ik 
voor de komende winter een dieselkachel plaatsen, 
maar verder is het in de winter een kwestie van 
oppassen met je waterleidingen, een stapel lekkere 
warme dekens, sjaals en mutsen bij de hand en 
genieten van warme drankjes en maaltijden. Oh 
ja, en een uitgebreide warme douche bij familie of 
vrienden kan dan hemels zijn!’’, lacht de in Nederland 
wonende Belgische, die deze ongemakken graag 

,,Ik heb nog meer het 
besef  gekregen dat je 
niet ver moet gaan om 

de wereld te zien’’
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voor lief neemt. Ze voelt zich als een vis in het water 
met haar vanlife. ,,Het uitzicht dat voortdurend 
verandert, de vrijheid, het gevoel van meer leven 
met de seizoenen, de rust die ik in mijn hoofd heb 
gekregen door veel materialistische spullen los 
te laten, het avontuur en absoluut de geweldige 
mensen die hierdoor al op mijn pad gekomen zijn, 
maken alles goed. Er is een hele wereld van mensen 
die deze vorm van vrijheid 
opzoekt en dat creëert een 
gevoel van samenhorigheid. 
Het maakt niet uit waar je bent 
op de wereld, je bent nooit 
alleen.’’

Christel heeft dan ook totaal 
geen angst om op deze manier in haar uppie met 
Ophelia rond te reizen en te wonen. ,,Spannend is 
het vaak wel, maar daarom voelt het ook steeds als 
een avontuur. Wat ik net heerlijk vind! Maar dat is 
vooral omdat het onbekend is en niet omdat ik schrik 
heb als vrouw alleen. Toen ik 18 jaar was heb ik iets 
heel traumatisch meegemaakt en daarna was ik een 
tijd heel angstig. Tot ik besliste dat ik zo niet door het 
leven wou gaan. Ik wil vol in het leven staan en kies 
ervoor om eerst het positieve in alles te zien. Als er 
wat negatiefs op je pad komt, dan heb je dat meestal 
niet in de hand, maar we kunnen wel kiezen hoe we 
erop reageren en ermee leren omgaan. Negatieve 
dingen overkomen zowel vrouwen als mannen, dus 
ik laat het feit dat ik een vrouw ben mijn leven niet 
beperken.’’

Niet iedereen in haar omgeving begrijpt de stap die 

zij met Ophelia heeft genomen. Sommigen vinden 
zelfs dat ze dakloos is, nu ze geen echt huis meer 
heeft. ,,Ik ben het er natuurlijk niet mee eens, maar ik 
begrijp wel van waar het komt. We worden allemaal 
opgevoed met het idee dat we veilig zijn wanneer 
we een eigen huis hebben, dat je daarin moet 
investeren voor later en als je dat hebt, je ook echt 
iets bereikt hebt. Als je dat zelf zo aanvoelt en het 

maakt je gelukkig, dan moet je 
die droom absoluut najagen, 
maar volgens mij definieert 
dit echter niet wie je bent, wat 
je bereikt hebt of dat je alleen 
dan een gevoel van thuis hebt’’, 
meent Christel, die door haar 
nichtje dan juist weer de coolste 

tante ooit wordt genoemd. En daar speelt Ophelia 
uiteraard een rol in. ,,Ik denk natuurlijk graag dat 
de kids van mijn broer hun tante altijd al super cool 
vonden, maar de bus speelt er nu wel een grote rol 
in. En deze is natuurlijk een verlengde van het feit 
dat ik niet volgens de maatschappij vaak verwachte 
normen leef. En dat dit oké is, wil ik ook graag aan 
kinderen en jongeren laten zien. Het is oké om jezelf 
te zijn, om anders te zijn en je eigen dromen na te 
jagen. Laten we vooral niet allemaal binnen dezelfde 
lijntjes kleuren!’’

Christel kleurt haar leven momenteel dus vooral in 
het geel van Ophelia. De eerste ontmoeting is, nu 
ruim 2 jaar geleden, in september 2019 via wat je 
wel kunt vergelijken met een datingsite-avontuur 
voor busjes. ,,Ophelia is echt heel toevallig op mijn 
pad gekomen. Ik zat in een strandbar op de laatste 

,,Het maakt niet uit waar 
je bent op de wereld, je 

bent nooit alleen’
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> Relaxt surfen op haar heerlijke dubbelbed.
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KLIK HIER

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3038348999813055&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3038348999813055&type=3


74 i

dag van een weekje vakantie in Zandvoort, me te 
bedenken dat het weer een half jaar zou duren 
voor er nog een weekje vakantie zou komen. Ik 
werkte toen vast als event- en personeelsmanager 
en vrije weekends en feestdagen waren er sowieso 
nooit bij. En dus met dat uitzicht, en een cocktail in 
de hand, besloot ik dat het anders moest kunnen. 
Daar en op dat moment ben ik dan gaan googelen 
naar een soort van busje, waardoor ik er sneller op 
uit kon trekken. Nooit gedacht dat ik na een uurtje 
op Ophelia zou uitkomen en helemaal verliefd zou 
worden op een grote, gele schoolbus!’’

Eenmaal samen krijgt Ophelia een liefdevolle make-
over van Christel. Een lokale garage in Grou bouwt de 
bus voor haar om tot huisje op wielen en zelf zorgt 
zij voor een sfeervolle aankleding. ,,Nynke en René 
van Garage Dijkstra hebben de ombouw fantastisch 
gedaan. Het voelt al van de start aan alsof ze me 
ervoor al kende, want Ophelia lijkt echt voor mij 
gemaakt! Vooraan heb ik een zithoek met televisie. 
Daarachter is de keuken met gasvuur, oven, koelkast 
en vriezer. In het midden zit een aparte douche, wc 
en opslagruimte. Mijn water wordt verwarmd door 
een geiser. Achteraan heb ik een heerlijk dubbelbed 
met daaronder een grote opslagruimte waar ik bij 
kan via de achterdeur.’’

Naast de vrijheid is het gemakkelijker bezoeken 
van familie voor Christel ook een belangrijke reden 
om voor het busleven te kiezen. ,,Dat komt nu ook 
wel doordat al mijn werk binnen de horeca en 
eventsector sinds vorig jaar weggevallen is, maar 
het is gewoon top dat ik mijn huis bijvoorbeeld bij 
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mijn ouders in de tuin kan parkeren voor een paar 
weken en lekker in en uit kan lopen. Zo ga je niet 
even een uurtje op bezoek, maar deel je weer even 
een leven samen’’, aldus de freelance event- en 
personeelsmanager, die haar plannen om dit werk 
te combineren met haar traumacoaching en reizen 
begin 2020 door covid volledig van tafel geveegd 
ziet worden. Ophelia brengt echter een verrassende 
carrièremove tot stand. ,,De 
grote plus van het halen van 
mijn vrachtwagenrijbewijs om 
met Ophelia te kunnen rijden 
kwam plots in het spel. Ik heb 
er altijd van gehouden om op 
weg te zijn en nieuwe oorden 
te ontdekken. Rondrijden geeft 
me een gevoel van vrijheid en rust. Dus ik ben nu ook 
een zeer tevreden freelance vrachtwagenchauffeur 
die Europa doorkruist. Ik heb de afspraak dat ik 
in de drukke periodes veel kan werken en in de 
rustige tijden werk ik dan niet. Wat wil zeggen dat ik 
ongeveer 4 maanden per jaar verdere oorden kan 
opzoeken. Helemaal top toch!’’

Zo kunnen nog ongewisse Europese oorden zich 
dus gaan opmaken voor de verwelkoming van het 
opvallende liefdessetje. Opvallen doen zij zeker, dat 
blijkt wel als Christel en Ophelia door Nederland 
toeren. Mensen maken zelfs foto’s en video’s 
en sturen die naar de op het raam van Ophelia 
getatoeëerde sociale mediakanalen. Ook op hun 
standplaatsen hebben ze alle bekijks als de forse 
Amerikaanse het stralende zonnetje is in de rij met 
voornamelijk witte campers. ,,Eerlijk gezegd, ik hou 

wel van die aandacht’’, glundert Christel. ,,Ik zal nooit 
bewust iets doen, enkel om aandacht te trekken, 
want dan word ik er ongemakkelijk van. Maar wie ik 
ben en mijn enthousiasme dat ik vaak moeilijk kan 
temperen, zorgt er wel voor dat het vaak zo is.’’

Het leukste aan het feit dat zij veel aandacht trekken 
vindt Christel de praatjes die ze hierdoor maakt en 

de vriendschappen die hieruit 
ontstaan. ,,Niet iedereen 
vindt ons leuk, hoor. Vaak zijn 
we net een tikkeltje teveel. 
Mensen denken weleens dat 
als je spontaan en enthousiast 
bent of 11 meter lang, geel en 
Amerikaans, dat je dat bent 

omdat je wilt opvallen. Maar we zijn gewoon wie we 
zijn. We gaan onze weg en we zijn zeker niet bewust 
bezig met aandacht vragen. We doen gewoon ons 
ding. Ik denk en hoop dan ook nog heel lang met 
Ophelia rond te reizen. Vooral ook omdat er al op 50, 
100 of 200 kilometer afstand zoveel moois te vinden 
is. Beeld je in hoeveel trips ik dan nog moet maken 
om hier zo veel mogelijk van te zien. Mijn god, wat 
hoop ik dat ik sterk en gezond 100 word!’’

,,Niet iedereen vindt ons 
leuk, hoor. Vaak zijn we 
net een tikkeltje teveel’’
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Een poosje geleden sprak ik op de camping gezellige 
mede-camperaars. Jullie herkennen het vast; je 
staat naast elkaar op de camping en voor je het 
weet heb je een gezellig gesprek. Over het reizen, de 
plekken waar we geweest zijn of zeker nog eens naar 
toe willen gaan en natuurlijk over onze (zelfbouw)
campers. Wat voor handige dingen iedereen in zijn of 
haar camper gebouwd heeft en wat we toch anders 
hadden willen doen. 

En ook in dit gesprek kwam naar voren dat mijn 
gezellige campingbuurtjes hun camper een naam 
gegeven hebben. Blijkbaar heel veel voorkomend, 
een beetje camperaar geeft zijn camper een naam. 
Je hoort het in hun gesprekken, ze vertellen er 
trots over en soms staat het op de camper zelf 
geschreven, gestickerd of geschilderd. De ene 
naam is grappig of origineel. De andere heeft een 
emotionele lading of een diepere betekenis. 

Honderden opties, sommige heel afgezaagd 
en andere super origineel. Wat te denken van 
bijvoorbeeld de Adventurenbus, Colum-bus, Sunnyview 
of Wheelie? Of deze vind ik zelf heel grappig:  AOW 
(Altijd Onder Weg) of de Bed Mobiel. Kak á tout (schijt 
aan alles) of Slurpie als je camper nogal wat diesel 
drinkt. Gewone namen zoals Harry, Betsy en vlugge 
Japie. Of een samenvoeging van de namen van de 
bewoners. In ons geval zou dat iets worden als Mar-
Jan of Jan-Mar. Cotina? Tina&Co? Laten we dat maar 
niet doen, onze namen lenen zich daar niet zo voor, 
geloof ik. 

Onze bus heeft gewoon geen naam. In onze 

gesprekken praten we gewoon over de bus of de 
camper. We hebben er nooit over nagedacht. Geen 
moeite voor gedaan. En dat terwijl we zo ontzettend 
blij met dat ding zijn. Het is ons tweede huisje, onze 
reiskameraad. Hij brengt ons toch altijd maar weer 
op de mooiste plekken. Ik betrapte me er vorige 
week op dat ik de bus een klopje op de zijkant gaf 
nadat hij door een strenge technische keuring kwam. 
Was ik toch even trots op het ding.

Zouden we dan onze camper toch niet meer moeten 
eren en hem een naam geven? En moet dat dan een 
jongens- of een meisjesnaam zijn? Dat wordt weer 
een hele nieuwe discussie. We houden het maar bij 
De Bus. Lekker gender neutraal! 

JANTINA’S
VANLIFE

KAMERAAD 
zonder naam
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Jantina Scheltema wist tot 
voor enkele jaren niet eens 
dat je zelf ook een camper kon 
bouwen. Nu woont de Amelandse 

bruidsfotografe regelmatig in 
een, samen met haar man Marco 

omgebouwde, Fiat Ducato en geeft zij op haar 
website jantinascheltema.nl vanlifers tips over 
het zelf bouwen van een camper. Ze heeft er 
zelfs een boek over geschreven: Bouw je eigen 
camper. Jantina zwerft het liefst door Noorwegen, 
maar woont soms ook in haar camper tijdens 
een fotoklus op het vasteland. Naast 
fotograferen en camperen wil zij vooral 
mensen inspireren om van de wereld te 
genieten.

https://jantinascheltema.nl/
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ALLE ADVERTENTIES ZIJN INTERACTIEF. KLIK OP DE ADVERTENTIE VOOR MEER INFO.

Een Square Foot Gardening plan maken 
voor je moestuinbak? Moestuinlessen op 
school? Of een moestuinactiviteit bij het 
buurtcentrum of dagbesteding? Ik denk 
en help je mee! Met je handen in de aarde 
samen ontdekken, leren en groeien.  
Stuur mij een berichtje via instagram of mail mij 

lidionzierikzee@gmail.com

Dagelijkse inspiratie  
voor je moestuin? 

Volg @moestuinderwijs

De tijd waarin we nu leven vraagt 
bij uitstek om trager, kleiner, 

minder en dichterbij de natuur. 

Mevrouw Onkruid inspireert om dit 
‘klein geluk’ te leren waarderen. 
Om dichterbij de natuur en jezelf 
te leven. Zelf te maken, precies  
genoeg, ambachtelijk, met minder 
afval, wildplukken, voedselbos, 
permacultuur, kruidengeneeskunde  

en kringloop tuinieren.

Middels jaaropleiding, kruidenweken 
en levendige instagram verhalen 
deelt ze haar kennis en ervaringen. 

www.mevrouwonkruid.nl    mevrouwonkruid

FOOD & LIFESTYLE

Inspireert je om vaker plantaardig te eten. Dit doet zij 
door makkelijke en lekker plantaardige recepten met je 
te delen, ook geeft ze je praktische tips en gaat ze op 
zoek naar de leukste hotspots voor jou.

VAKER
PLANTAARDIG!

Plantaardig en 
gezond koken hoeft 
niet ingewikkeld te 
zijn. En dat wil zij 
je met haar boek 
laten ervaren. 
Kortom: gezond 
eten is leuk, lekker 
en makkelijk!

– Life’s too short to eat bad food –

https://www.puursuzanne.nl/
https://www.instagram.com/puursuzanne/
https://www.puursuzanne.nl/
https://www.instagram.com/moestuinderwijs/
mailto:lidionzierikzee%40gmail.com?subject=
https://mevrouwonkruid.nl/
https://mevrouwonkruid.nl/
https://mevrouwonkruid.nl/
https://www.instagram.com/mevrouwonkruid/
https://www.instagram.com/happycampernl/
https://www.youtube.com/channel/UCMXiFXxrL1bpFGTQbSiXV4A/featured
https://www.instagram.com/happycampernl/
https://passie.vrijeboeken.com/book/9789492847089-vaker-plantaardig.html
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LINDAHet pittoreske dorpje Ottoland bestaat 
uit veel boerderijen en weilanden met 
koeien en schapen. Het huisje van tiny 
house-voorvechter Linda den Besten 
valt er absoluut niet uit de toon en 
gaat door zijn boerse stijl perfect op 
in het landelijke decor. Een decor 
waarin volgens de voorzitter van de 
initiatiefgroep Tiny House Drechtsteden 
de tijd heeft stil gestaan en waarvan zij 
met volle teugen geniet.

,,GEWOON
van het feit dat de 

zon schijnt kan ik al

GENIETEN’’

Voorvechter tiny houses trots op haar heerlijke plek in Alblasserwaard
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> Linda voor haar tiny house.
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Boerderijen met riet gedekte daken, de 
monumentale gereformeerde kerk en de 
schaapskooi liggen als een lint in een oer-Hollands 
polderlandschap met groene weilanden en talloze 
vaarten en slootjes omzoomd door knotwilgen. 
Ottoland is een charmant dorpje dat lange tijd 
slechts 2 straatnamen telde: A en B. In deze groene 
oase op een steenworp afstand van Dordrecht en 
Gorinchem is de 50-jarige Linda den Besten de 
koning te rijk. Haar paradijsje ligt ingeklemd tussen 
2 uitersten in het dorpje in de 
Alblasserwaard. Aan de ene kant 
een rijksmonument in de vorm 
van een riet gedekte boerderij 
uit de 17e eeuw. Aan de andere 
kant een heel kleinschalig 
nieuwbouwwijkje uit de jaren 
80. Daartussen staat dan haar 
gloednieuwe 21ste -eeuwse tiny house. ,,Mijn huisje 
ziet er van buiten een beetje in boerderijstijl uit door 
de wolfskappen op de kopse kant. Wat ik achteraf 
extra leuk vind, omdat hij daardoor heel mooi past 
in de omgeving, tussen de andere boerderijen en 
vrijstaande huizen. ‘s Winters kan ik lopend naar het 
grotere water om te schaatsen en ‘s zomers fiets ik 
in 10 minuten naar het strandje aan de Lek. Het is 
hier vooral veel polder en veel water. Ik hou ervan!’’

Linda is geen onbekende in de tiny house-wereld. 
Al enkele jaren is zij de motor van de initiatiefgroep 
Tiny House Drechtsteden, nadat zij 7 jaar geleden 
op Pinterest voor het eerst met tiny houses 
kennismaakt. ,,Ik was gelijk verkocht! Ik geef niet 
om ruimte en status. Daarnaast ging milieu voor 

> Het pittoreske Ottoland in het Hollandse polderlandschap van de Alblasserwaard met in het midden het tiny house van Linda.

mij een steeds grotere rol spelen. Ik woonde in 
Papendrecht in een oud dijkhuis, dat eigenlijk te 
groot voor mij was en waar ik geen voorzieningen 
kon treffen om het duurzamer te maken. Het was 
een beeldbepalend pand en ook financieel ging 
het niet’’, aldus de nachtverpleegkundige in een 
verpleeghuis, die keihard ploetert bij gemeenten in 
de Alblasserwaard, en steden als Papendrecht en 
Dordrecht, om het wonen in een tiny house mogelijk 
te maken.

Als de eigenaar van een stukje 
grond aan de A in Ottoland zich 
bij Tiny House Drechtsteden 
meldt, kan Linda nog niet 
bevroeden dat haar droom op 
het punt staat werkelijkheid te 
worden. ,,Zij hadden grond voor 

2 huisjes met al een goedgekeurd principeverzoek. 
Na het bekijken van de grond bleek dit voor off-
grid wonen te klein voor 2 huisjes. Zeker gezien 
het wonen in het buitengebied. Binnen onze 
groep hebben we nog wel gevraagd of mensen 
geschakeld tiny wilden wonen, maar daarin had 
niemand interesse. De verhuurder is toen een traject 
vakantiewoningen gestart, maar kreeg hier geen 
toestemming voor. Hierna kwam hij weer terug bij 
ons en zodoende woon ik er nu!’’

Linda laat haar huisje bouwen bij de pioniers van 
Liberté en in het najaar van 2019 is het zover. Met 
een grote kraan wordt het fraai ontworpen huisje 
op zijn plek gezet. ,,Ik heb er bewust voor gekozen 
mijn huis dwars op het stukje grond te zetten. Ik heb 

,,Het is hier vooral 
veel polder en veel 

water. Ik hou ervan!’’

©
 K

le
in

 W
on

en
 M

ag
az

in
e/

Ro
na

ld
 L

am
m

er
s



81 i
> Een wandeling langs de straat A in Ottoland.

> Linda heeft haar tuin zo natuurlijk mogelijk gehouden..
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hierdoor een minder ver uitzicht, maar ook geen 
inkijk in mijn huisje. Ik kijk op mijn tuin en schuur 
met overkappinkje. Verder veel groen!’’ Het schuurtje 
is een verplicht nummer van de gemeente, maar 
achteraf is de tiny house-voorvechter er erg blij mee. 
,,Zo kon in elk geval wel mijn loungebank uit het 
oude huis mee. Die staat nu onder de overkapping. 
Het is ’s ochtends mijn lievelingsplekje, want dan 
staat de zon erin. Heerlijk dat ochtendzonnetje. 
Binnen no time ploffen er dan 2 katten op schoot! De 
rest van de dag geniet ik overal! In de tuin is altijd 
wel wat te doen, zoals grasmaaien of snoeien, maar 
ook de houtvoorraad moet natuurlijk op peil blijven. 
En ik kan ook best even heerlijk in het zonnetje zitten 
genieten zonder wat te doen.’’

De buitenruimte heeft Linda bewust heel basic 
gehouden. ,,Ik heb slechts een klein vlondertje als 
opstap. Een grote veranda vind ik niet nodig, omdat 
ik overal kan zitten waar ik wil en ik niet het gevoel 
heb dat ik meer ruimte nodig heb. Verder heb ik 
veel gras en houtsnipperpaadjes, zodat het mooi 
natuurlijk blijft.’’ Haar katten Spot en Jessie zijn al 
net zo in hun sas met het buitenleven rond hun 
huisje, maar moeten deze uiteraard wel delen met 
andere dieren. ,,Ze voeren af en toe oorlog met 2 
andere katten’’, lacht de Zuid-Hollandse. ,,Verder 
zie ik veel vogels, waaronder de specht en ‘s nachts 
ook uilen. De uitzetegels van de buren scharrelen 
ook altijd bij mij in de tuin en dan zijn er natuurlijk 
muizen en heel soms een rat. Laatst zat er eentje in 

> De verplichte schuur is nu een heerlijke louncheplek voor Linda.

> De paadjes zijn van houtsnippers.
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> Linda’s groene paradijsje.

> Binnen kijkt Linda uit op haar tuinschuurtje.

> Ook vanuit het raam van haar hobbykamer ziet Linda vooral groen.
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de compostbak toen ik hem open deed. Ik schrok mij 
de tandje! En dan is er nog een hele irritante mol of 
woelmuis, maar die mag wel gewoon blijven, hoor, 
ondanks de ravage die hij maakt. En tenslotte kom 
ik natuurlijk véééééél koeien onderweg tegen tijdens 
een wandeling en de schapen van de schaapskooi.’’

Linda heeft duidelijk haar 
droomplekje gevonden met 
haar tiny house en ze mag hier 
in elk geval een jaar of 10 blijven 
staan. ,,Ik geniet enorm van de 
vrijheid, en het rustige leven. 
Het is echt zo dat de tijd hier 
wat meer stil staat dan in het 
drukke stadse leven of in een grotere gemeente 
als Papendrecht, waar ik eerst woonde. Maar ook 
gewoon van het feit dat de zon schijnt kan ik al erg 
genieten. Sowieso ben je je echt veel bewuster van 
de seizoenen. Niet in de laatste plaats omdat ik off-
grid woon en ieder seizoen zijn eigen uitdaging of 
juist cadeautje biedt. Ik ben trots op mijn stekkie. 
Het is zo’n heerlijke plek.’’

Haar woongeluk gunt Linda ook anderen en daarom 

blijft zij met Tiny House Drechtsteden actief om 
het wonen in tiny houses in haar regio mogelijk 
te maken. En niet zonder succes. ,,Je merkt wel 
dat tiny houses steeds meer gaan leven binnen 
de verschillende gemeentes. Dat neemt niet weg 
dat als een gemeente besluit voor tiny houses te 
gaan, de trajecten nog steeds onnoemelijk traag 

gaan, omdat het allemaal erg 
spannend is voor de meeste 
gemeenteambtenaren. Maar 
goed, ons project in Giessenburg 
is van start, dat is alvast een 
mooi resultaat! En ook hebben 
we de weg vrij gemaakt voor een 
aantal individuele plekken in 

de gemeente Molenlanden. Nu op naar hopelijk de 
gemeente Zwijndrecht en ook in Dordrecht blijven 
we proberen een groen project te starten.’’ Groen 
moet het wel zijn voor de verpleegkundige, die zich 
ook steeds meer bewust van hoe belangrijk het 
buitenleven voor haar is. ,,Dat merk ik als ik een paar 
dagen bij mijn vriendin ben. Ik wil al heel snel naar 
buiten. Ik vind het echt niks om de hele dag binnen 
te zitten. Zodra het lekker weer is eet ik m’n ontbijtje 
buiten. ‘s Zomers zal je me niet snel binnen vinden!’’

,,Zodra het lekker 
weer is eet ik mijn 
ontbijtje buiten’’

> Linda’s heerlijke stekje vanuit de lucht.
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Ik ben echt een herfstkind, geboren in oktober. 
Ik hou ervan. Lekker rommelen in de tuin. 
De zonuren worden korter, de aarde (en de 
mens) keert weer meer naar binnen. Tijd om 
op te ruimen, maar ook om de aarde toe te 
dekken met groenbemesters of wintergroenten. 
Kortom, zorg dat je aarde bedekt is. Dan blijft 
het bodemleven actief. In mijn vorige artikel heb 
ik gesproken over de moestuinmuts, zeker een 
aanrader om je moestuinseizoen te verlengen! 

Wij oogsten 
nu nog volop 
snijbiet, 
andijvie, kolen, 
peultjes, sla, 
herfstframbozen 
en vijgen. In 
het bos rapen 
we tamme 
kastanjes die we 
met boter in de 
oven doen en 
we maken liters 
pompoensoep. 
Ondertussen verzamelen we herfstbladeren voor de 
compost en planten we plantenuitjes, knoflook en prei. 
Let daarbij goed op je wisselteeltschema en hou er 
rekening mee dat het oogsten van deze gewassen rond 

mei/juni volgend 
jaar plaatsvindt. 
Vaak staan ze bij 
mij in de vakken 
waar de tomaten 
komen het jaar 
erop.

Tomatentruc
We oogsten nu 
ook de laatste 
tomaten uit de 
kas. Kennen jullie 
die truc dat je de 
zaadjes uit een 
tomaat haalt, op 
een wc papiertje 

Lidion Zierikzee woont samen 
met haar vriend Teun, dochter 
Alena en een paar cavia’s en 
kippen in Amersfoort. Aan huis 
werkt zij met de Square Foot 
Gardening-methode, zowel in 
bakken als in haar tuinkas. Haar 
volkstuin van 150m2 is haar 
grote permacultuurexperiment 
en lievelingsplek. Als je haar kwijt 
bent, vind je haar altijd buiten. 
Het liefst met kinderen om zich 
heen. Waarom? Omdat zij vindt 
dat je in de moestuin alles leert 
over jezelf en de wereld om je 
heen. De moestuin onderwijst 
als vanzelf! Vandaar haar 
onderneming Moestuinderwijs. 
Voor advies, inspiratie en 
educatie rondom moestuinieren 
kun je haar mailen via 
lidionzierikzee@gmail.com! 

Lidion is ook via 
Instagram te vinden. >

HERFST, LEKKER 
ROMMELEN IN
DE MOESTUIN
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legt, laat drogen 
en dan opbergt 
voor volgend 
jaar? Zo kun je 
jouw favoriete 
rassen volgend 
jaar gewoon 
weer zaaien. Dit 
kun je ook doen 
met je favoriete 
tomaatjes uit 
de supermarkt. 
Volgend jaar doe 
je het wc papiertje 
in zaai- en 
stekgrond en geef 
je het water. De 
zaailingen komen 
dan vanzelf weer 
op. Als je dit elk 
jaar doet met je tomaten, kweek je jouw eigen 
soort die zich elk jaar beter aanpast aan jouw 
specifieke tuinomstandigheden. 

Winter
Is het dan klaar met moestuinieren in de 
winter? Hier niet hoor. Misschien dat er tussen 
november en december een maandje rust is qua 
werkzaamheden in de tuin, maar we oogsten 
dan nog volop spruiten, boerenkool, andijvie en 
palmkool. In deze maand maak ik ook altijd tijd, 
lekker binnen met eigengemaakte kruidenthee, 
om uitgebreid mijn moestuinjaar te evalueren 

en plannen te maken voor volgend jaar. Welke 
soorten waren een succes en welke niet? Waar 
heb ik weinig van gegeten en waar veel van? 
Hoe zit het met de wisselteelt? Vervolgens ga 
ik een lijst met wensen maken en bestel ik mijn 
zaden. En mis ik het werken te erg in de tuin? 
Dan heb ik nog mijn discoverlichting in de kas 
waardoor ik ook daar nog steeds kan rommelen 
als het donker wordt. Hoe gezellig om dat ook 
te maken rondom je moestuin? Niemand die jou 
tegenhoudt in de winter, toch?

Wat kun je zaaien in oktober?
- Plantenuitjes
- Knoflooktenen
- Spinazie (winterreuzen)
- Winterrogge (groenbemester

Kinderen in de moestuin
De tuinburen 
vinden Alena 
maar een gekke 
meid, maar ik 
vind haar een te 
gekke meid. Ben 
ik bevoordeeld? 
Absoluut. Maar 
welk kind breekt 
rauwe spruiten 
van de plant om ze 
vervolgens op te 
smikkelen? En dat 
onder gemompel 
van mama, ze zijn 
echt heerlijk, ze 
smaken fan-tas-
tisch of het smaakt echt beter als je buiten bent, 
hè mama? Goed, ze is best theatraal (de appel 
valt niet ver van de boom met mijn achtergrond 
als dramadocent) maar mijn hart ontploft dan 
gewoon. Ja, mijn kind eet rauwe spruiten, zo 
van de plant. Net nadat ze de savooiekool had 
aangevallen. Neem die kleintjes lekker mee naar 
de tuin, het is dé manier om ze aan het eten te 
krijgen. 

Recept - Basis Pompoensoep
Wie herfst zegt, zegt pompoensoep. Dus als 
uitsmijter nog even een heerlijke receptje. Fruit 
knoflook en ui aan in een flinke scheut olijfolie. Je 
kunt naast een pompoen ook wortel, aardappel 
of zoete aardappel toevoegen. Snijd de groenten 
allemaal in stukken en fruit even mee. Giet 
zelfgemaakte bouillon erbij of water met een 
bouillonblokje tot alles onder water staat. Laat 
het ongeveer 15- 20 minuten koken (totdat alle 
groenten zacht is), staafmixer erop en naar 
smaak zout en peper toevoegen. Je kunt naar 
eigen voorkeur allerlei kruiden toevoegen. Ik hou 
erg van gember en kurkuma en een scheutje 
kokosmelk. Eet smakelijk!
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> Alena eet spruitjes.
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de SLEUTEL voor een 

maximale IMPACT
In onze vorige editie beschreef Elke Rabé hoe ze in de zomer 
door Nederland wandelde met een micro house achter zich aan 
volgens het Coddiwomple-principe doelbewust reizen naar een vage 
bestemming. Deze keer legt ze uit waarom voor haar de Noorse 
buitenleven-filosofie Friluftsliv, een kleine voetafdruk en een grote 
handafdruk alles met elkaar te maken hebben.
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Elke Rabé ontrafelt de Noorse lifestyle van het buiten zijn

FRILUFTSLIV
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Friluftsliv betekent letterlijk vrije-lucht-leven en 
is de Noorse manier om je thuis te voelen in de 
buitenruimte. Anno 2021 is dit een breder begrip 
gaan omvatten, eerder een levensstijl. Voor mij is het 
een levensstijl die erg goed past bij een klein wonen-
levensstijl. 

Tiny footprint
In KWM 11 schreef ik dat ik via KlimaatGesprekken 
steeds meer te weten ben gekomen over de 
verborgen impact van alles wat we gebruiken. 
Slechts 20 procent van 
de impact is zichtbaar als 
CO2-uitstoot in Nederland, 
80 procent is verborgen 
of verplaatst naar landen 
aan de andere kant van 
de wereld. Dit klinkt 
heel vreselijk, maar je 
kan het ook omkeren. 
Als we weten hoe het 
echt zit kunnen we onze 
slagkracht vervijfvoudigen. 
Ik werd coach bij 
KlimaatGesprekken, maar 
ik merkte al snel dat ik 
deze slagkracht-multiplier 
miste. Daarom volgde ik 
bij Think Big Act Now de 
opleiding tot Verborgen 
Impact Ambassadeur. 

Bij KlimaatGesprekken 
komen alle thema’s 
waarop we impact hebben 
in het dagelijks leven aan 
bod: wonen, eten, vervoer, 
reizen en consumeren, 
dus spullen. Als tiny house-
bewoner blijk ik voor velen 
een inspiratiebron te zijn. 
Dat vergeet ik zelf wel 
eens, omdat ik mijn eigen 
leven langzamerhand 
normaal ga vinden. Op 
veel thema’s scoort mijn impact bovendien vele 
malen lager. Klein wonen maakt niet alleen mijn 
impact bij wonen lager, maar ook bij andere thema’s. 
Als ik mijn eigen verborgen impact bereken ziet mijn 
top 10 er anders uit dan die voor de gemiddelde 
Nederlander die je in de grafiek op deze pagina ziet.

Sowieso is mijn voetafdruk, net als die van de 
meeste tiny house-bewoners waarschijnlijk, kleiner 
dan gemiddeld. Ik woon klein, heb daardoor weinig 
spullen, mijn energieverbruik is laag, ik heb een 
(elektrische) fiets in plaats van een auto, ik vlieg 
niet meer, ik reis liefst te voet en per fiets. Als ik 
mijn slagkracht wil vergroten kan ik nog een paar 
zonnepanelen installeren, de laatste zuivel uit mijn 
dieet schrappen of toch nog wat spullen de deur 
uit doen. Natuurlijk, dat kan. Mijn voetafdruk kan 
daarmee wellicht nog nét iets kleiner. Toch vermoed 
ik dat ik meer impact kan hebben op andere 

manieren door mijn handafdruk te vergroten. 

Friluftsliv
Ik luisterde onlangs naar een podcast waarin Eric en 
Benjamin Brinckmann te gast waren. Vader en zoon 
schreven samen het boek Friluftsliv. Ze beschrijven 
het vrije-lucht-leven, de Noorse manier om je thuis te 
voelen in de buitenruimte en hoe wij dat in de Lage 
Landen ook kunnen ervaren. Naar aanleiding van de 
podcast sprak ik zowel Eric als zoon Benjamin, die 
zelf in Noorwegen woont en een bachelor Frilufstliv 

heeft afgerond. Wat zij 
schrijven en vertellen 
over het Friluftsliv is heel 
herkenbaar.
Zelf zoek ik bewust iedere 
dag de natuur op, wat 
meer is dan een frisse 
neus halen. Ik houd van 
het buitenleven en ik houd 
van dwalen. Ik wil paadjes 
kunnen kiezen op basis 
van mijn gevoel en het 
moment. Ik heb graag een 
topografische kaart in de 
hand in plaats van een 
telefoon met routeapp 
en ik ervaar liever geen 
tijdsdruk om persé een 
bestemming te moeten 
bereiken. Een Loesje-
kaart die een prominente 
plek in mijn huis heeft 
gekregen verwoordt het 
kort maar krachtig:  Ga je 
mee verdwalen, ik weet de 
weg. 

Ook het onweerstaanbare 
verlangen om de natuur 
in te trekken is heel 
herkenbaar. Ik voel vaak 
een drang om naar buiten 
te gaan, ik voel me vrijer, 
blijer en zelfs sterker als 

ik veel buiten ben. Ik woon klein om meer buiten te 
kunnen zijn en omgekeerd ben ik nóg meer buiten 
sinds ik klein woon en mijn huiskamer doorloopt 
naar buiten. Toch blijkt dat helemaal niet zo gewoon 
te zijn. ,,De gemiddelde Nederlander is slechts 5 
procent van de tijd buiten” vertelt Benjamin. ,,Veel 
mensen weten nauwelijks nog wat buiten is, omdat 
ze vaak wel de suggestie hebben dat ze buiten zijn. 
Men ervaart buiten veelal via schermen van tv en 
computer of ruiten als glaspuien in huis, autoruiten 
en treinvensters, zodat het onderscheid tussen de 
werkelijkheid en schermwerkelijkheid onduidelijk 
wordt.” Zijn vader vult hem aan. ,,Binnen worden 
besluiten genomen over buiten”, zegt Eric, die 
filosoof en natuurbeheerder is. Dat ligt dichter bij 
elkaar dan je zou denken. ,,Hoe je natuur beheert 
is een bepaalde manier van denken. Wat voor een 
denkpatronen liggen er achter de manier waarop je 
de bossen inricht? We willen bijvoorbeeld dat het er 
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Doe de test op mijnverborgenimpact.nl en vergelijk 
jouw top 10 met die van gemiddeld Nederland. 

https://mijnverborgenimpact.nl/
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Ik vind het feit dat we niet mogen wildkamperen 
echt een gemis. Dat maakt het namelijk niet 
eenvoudig om er zo maar op uit te trekken. Tijdens 
mijn Coddiwomple-trektochten los ik dat zelf op door 
gewoon bij mensen aan te bellen en te vragen of ik 
een vierkante meter tuin mag lenen om te slapen. 
De rest, zoals eten (koken) en mezelf wassen, doe 
ik gewoon onderweg. Zo kom ik het dichtst bij 
een solo-avontuur in de vrije natuur, maar Eric en 

Benjamin hebben nog meer 
methoden.

Rek de tijd op
In de zomer kan je 
met zonsopkomst de 
natuurgebieden in trekken. Ga 
je er pas met zonsondergang 
weer uit dan heb je toch het 

gevoel dat je heel lang onderweg bent geweest. In 
de winter zijn de dagen korter, maar als je dan zou 
overnachten op een natuurkampeerplaats, dan heeft 
dat hetzelfde effect. In de winter heb je bovendien 
een natuurkampeerterrein voor jou alleen, omdat 
het er heel rustig is.

Rek de ruimte op
In Nederland hebben we een bijzonder gevarieerd 
landschap. Dat ervaar ik ook als ik op pad ga. Bijna 

mooi uitziet, maar we willen de techniek vergeten als 
we in de natuur zijn.”

In Noorwegen is minder planmatige natuur dan in 
Nederland. Slechts 3% van het oppervlakte bestaat 
uit landbouwgrond en zelfs daar mag je lopen zolang 
je de gewassen niet beschadigt. In Nederland is 
maar liefst 67,5% van het oppervlak afgesloten voor 
burgers, Op 15% wonen we, dus blijft er 15% over. 
In NL mag je bovendien nergens 
vrij kamperen. Sinds het begin 
van de coronaperiode zijn zelfs 
de laatste paalkampeerplaatsen 
in Nederland opgeheven. Hoe 
kan je in Nederland dan toch 
de vrijheid ervaren die voor de 
Noren zo vanzelfsprekend is? 
Daar gaat het boek Friluftsliv 
over. In het boek vind je verder 
ook allerlei praktische tips over bijvoorbeeld eetbare 
planten, vuur stoken, buiten slapen, oriëntatie op 
zon en sterren, wolken kennis en bruikbare bomen.

Ik verbaas me regelmatig over het feit dat veel 
mensen geen oog hebben voor de schoonheid 
van het landschap en dat ze in hun directe 
woonomgeving de weg niet weten. Maar omgekeerd 
verbaas ik me nu ook een beetje over hun stelling 
dat we Friluftsliv ook in Nederland kunnen beleven. 

Ik vind het feit dat 
we niet mogen

wildkamperen echt 
een gemis
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> Door vroeg de natuuur in te trekken rek je je Friluftsliv-tijd op.
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ieder uur waan je je in een ander land, schreef ik 
over mijn voettocht van afgelopen zomer. Als je 
van een gevarieerd landschap houdt kan je dat 
heel bewust opzoeken, bijvoorbeeld in het midden 
van Nederland, op de Veluwe of in Zuid-Limburg. 
Omgekeerd, als je van oneindigheid houdt kun je 
bewust polder- of kustwandelingen uitzoeken. ,,In 
Nederland is iedere meter omgekeerd, toch kunnen 
we de natuur ook hier nog beleven’’, beaamt Eric. 
,,Ook kan je kiezen voor andere vervoersmiddelen, 
zoals een kano. Zo krijg je er weer een heel gebied 
bij waar je normaal niet komt. Ook je perspectief is 
vanuit een boot heel anders, waardoor je dezelfde 
ruimte anders ervaart.”
 
Rek je blik op
Eric weet nog een andere 
manier: door simpelweg je blik 
op te rekken. Hij heeft veel 
geschreven over wandelingen 
in Nederland, zoals de boeken 
Wandelen met meester Li en 
Filosofische wandelingen. Het 
taoïsme heeft hem geïnspireerd. 
,,Wij zijn gewend om gefocust te 
kijken, in de richting waarin we 
lopen of naar de grond om niet 
te vallen. Bovendien kijken wij 
vaak van beneden naar boven. 
Je kan ook de hemelruimte 
betrekken bij je blik. Meer naar 
boven kijken dus. Of zoals 
taoïsten doen, meer van boven 
naar beneden kijken. Datzelfde 
geldt voor de brede blik. We 
kunnen heel bewust ont-
focussen en onze blik zo breed 
mogelijk maken. Dit is iets wat 
je jezelf kan aanleren. Gewoon 
veel oefenen.’’ Ik heb dit 
meteen uitgeprobeerd. In een 
stiltegebied tussen Tienhoven 
en Hilversum, wat van zichzelf al 
een heel weidse aanblik heeft, 
merkte ik dat ik inderdaad erg 
gefocust kijk. Dat weidse komt 
pas tot zijn recht als ik bewust 
mijn blik in de breedte oprek. 
Ook het van boven naar beneden kijken heeft een 
bijzonder effect. Het maakt ons als mensen nietiger 
en het natuurgebied overweldigender. 

Benjamin woont in Noorwegen en heeft zijn vader 
Friluftsliv echt laten ervaren door hem mee te nemen 
de Noorse natuur in. Je zit nog steeds in je hoofd, 
zei hij destijds tegen hem. ,,Dat was behoorlijk 
avontuurlijk kan ik wel zeggen. En ik had nooit 
verwacht dat het zo avontuurlijk zou zijn’’, vertelt 
Eric. ,,Dat is een tocht geweest die ik niet alleen 
spannend vond, maar ik was ook wel benauwd van 
gaat dat wel goed. Op een gegeven moment was 
het min 12 graden en dan ga je slapen onder alleen 
maar een zeiltje. Dat is toch wel anders dan je in 
Nederland gewend bent. Maar je krijgt vertrouwen 

in de dingen die je kunt doen om buiten te leven.’’ 
Na de tocht in Noorwegen dacht Eric als dit kan, dan 
kan er veel meer. ,,Dat betekent dat ik in Nederland 
nu ook op een hele relaxte manier in het buiten 
verblijf.’’ 

Mijn WHY
Bij de podcast Tess to sustainability, waarin mijn tiny 
house-leven onderwerp van gesprek was, begon 
Tess met de vraag wanneer en waardoor mijn 
duurzame reis begon. Ook over mijn werk voor 
het IVN werd laatst gevraagd waarom ik dit werk 
belangrijk vind. En bij de opleiding tot ambassadeur 
van de Verborgen Impact werd gevraagd om te 
pitchen waarom ik me wil inzetten voor een betere 
duurzame wereld. Kort gezegd: Wat is mijn WHY?. 

Bij Tess dacht ik eerst aan 
mijn studie. Ik heb Sustainable 
Energy Technology gestudeerd 
aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Maar al snel bedacht 
ik dat ik natuurlijk niet voor 
niks die studie koos. Er is al 
veel eerder een zaadje geplant. 
Ik kom graag in de bergen, 
al sinds ik een jaar of 10 ben 
herinner ik me dat ik het liefst 
de berg op loop. Als de rest van 
het gezin de kabelbaan neemt 
ga ik samen met mijn jongere 
zusje te voet. Vanaf mijn 11e 
ga ik steeds vaker op pad met 
leeftijdsgenoten. We gaan op 
kamp in de zomer en trekken 7 
dagen door bijvoorbeeld Parc 
du Mercantour. Ik herinner me 
die tochten nog erg goed. Bij 
iedere kam die we bereiken na 
een toch wel pittige tocht geniet 
ik intens van het gevoel als je 
net over dat randje de andere 
kant kan zien. Wat een machtig 
uitzicht! Ik voel me nietig tussen 
die reusachtige kolossen en 
tegelijk volledig een met alles 
wat ik zie.

Tijdens mijn studie ga ik met 
mijn vriend naar Noorwegen. We nemen foto’s 
van zijn tante mee op typische uitzichtpunten om 
dezelfde foto na te maken, maar dan met hem op 
de plaats van zijn tante. Het idee is die 2 foto’s naast 
elkaar te hangen. Het is een leuk idee maar blijkt 
minstens zo confronterend te zijn. Op de foto’s is 
heel goed te zien wat er in de 20 jaar tussen de 
beide foto’s gebeurd is. Teruggetrokken gletsjers, 
smerige ijsvelden en op sommige plekken is de 
gletsjer compleet verdwenen. Daar ben ik behoorlijk 
van geschrokken. Ik weet theoretisch wel iets over 
klimaatverandering, maar om het met eigen ogen 
te zien..., dat is toch nog heftiger dan ik dacht. We 
hebben in heel korte tijd veel schade aangericht 
aan de natuur waar ik mezelf zo onderdeel van 
voel, zeker boven op die bergtoppen. Omgekeerd 

Ik voel mij nietig
tussen reusachtige 
kolossen en tegelijk 

volledig een met
alles wat ik zie

> Elke tijdens een jeugdvakantie.
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Voetafdruk, handafdruk en friluftsliv
Ik probeer mijn voetafdruk effectief te verkleinen 
door me te richten op de zaken waar mijn impact 
nu nog het grootst is. Daarnaast kan ik vooral 
verschil maken door mijn handafdruk te vergroten. 
Ik probeer in al mijn werkzaamheden anderen te 
inspireren met mijn eigen leef- en zienswijze zonder 
te trekken of te duwen. Bij KlimaatGesprekken 
maken we ruimte voor het gesprek over 
ingewikkelde dilemma’s en gevoelens en bieden 
we handelingsperspectief. Via Think Big Act Now 
probeer ik mensen bewust te maken dat spullen in 
de impact top 10 op nummer 1 staan en ze te helpen 
hun eigen impact top 10 aan te pakken in de juiste 
volgorde. In mijn nieuwste project Present Present 
is onze ambitie dat er nog dit jaar 100.000 minder 
nieuwe cadeaus (lees spullen) zijn gekocht met als 
ultieme doel dat dit het nieuwe normaal wordt. En 
natuurlijk neem ik bijvoorbeeld via IVN ook mensen 
mee de natuur in zodat hun intrinsieke motivatie om 
de natuur te beschermen als vanzelf groeit. Omdat 
we er onderdeel van zijn. 

Onder het motto MY Tiny HomE - Live 
Simply (MYTHELS) bouwt Elke in 2017 
haar eigen huisje. Nu is MYTHELS 2.1 er 
en woont zij heerlijk in het groen. Voor 
Klein Wonen Magazine belicht zij
op haar eigen wijze het
fenomeen klein wonen.
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bevestigt het wel dat ik me met 
de juiste dingen bezig houd en 
daar blijf ik me aan vasthouden. 
Het lijkt soms onbegonnen werk, 
ik kan dit ook niet oplossen door 
wat ik doe. Maar dan blijven 
er in mijn optiek 2 opties over: 
bijdragen of niets doen. Geen 
ingewikkelde keuze.

Ik denk dan ook dat mijn WHY 
alles te maken heeft met hoe ik 
verblijf in de natuur, hoe ik mijn 
relatie tot de natuur zie. We zijn 
zelf onderdeel van de natuur en 
dat willen we uiteraard graag 
behouden. Precies zoals Eric en 
Benjamin het zeggen. ,,Als we 
onszelf als onderdeel zien van 
de natuur, ga je de natuur meer 
waarderen. Je gaat zien hoe 
kwetsbaar het is en je krijgt een 
beschermingsneiging. Je kunt 
geen respect hebben voor de natuur als je er niet in 
verblijft.’’ Dat is volgens mij de crux. Als mensen meer 
in aanraking zijn met de natuur, gaan ze zich anders 
verhouden tot de natuur, wordt wel eens gezegd, 
maar dat is op zichzelf al een vreemde uitspraak. 
We staan niet los van de natuur. We zijn natuur. We 
zijn er onlosmakelijk onderdeel van. Door meer in 
de natuur te zijn gaan we weer voelen dat we een 
zijn met de natuur. De verwondering groeit, maar 
zeker ook de drang om het te beschermen, om ons 
gezamenlijke ecosysteem te beschermen. Het gevoel 
groeit dat wij daar een belangrijke rol in spelen en 
dat we er invloed op hebben. In Friluftsliv lees ik dat 
de Noorse filosoof Arne Naess, geïnspireerd door 
Spinoza, dit ook al benadrukte. De Natuur heeft een 
intrinsieke waarde die we moeten beschermen omwille 
van de natuur zelf en niet omdat wij de natuur nodig 
hebben om te overleven. Naess benadrukt met klem 
dat de mens niet boven de natuur staat, maar er 
onderdeel van uitmaakt. Arne Naess introduceerde 
bovendien een heel belangrijke zin: et rikt liv med 
enkle midler oftewel een rijk leven met beperkte 
middelen.

Present Present heeft als doel dat er nog dit 
jaar minimaal 100.000 minder nieuwe cadeaus 
worden gekocht. Het motto is geef aandacht(ig). 
Bij Present Present zien ze dat we leven in een 
wereld van overvloed en toch blijft iedereen 
elkaar nieuwe cadeaus geven omdat het zo hoort. 
Present Present wil het nieuwe normaal worden 
en mensen bewegen een cadeau te geven dat 
al aanwezig is en/of dat met aandacht wordt 
gegeven zoals iets uit je eigen collectie, iets van 
de kringloop, iets zelfgemaakts of een beleving. 
Wil je ook mee doen? Op www.presentpresent.nl 
lees je hoe.”

GEEF AANDACHT(IG) Verder lezen, luisteren en leren:

> De natuur is dichtbij.

Podcasts: Friluftsliv en Terug naar de natuur
Boeken: Friluftsliv, Noors buitenleven in de Lage 
Landen (Eric & Benjamin Brinckmann), Wandelen 
met meester Li (Eric Brinckmann)
Benjamins bachelor: Nature, the environment 
and outdoorlife studies

http://mythels.simpsite.nl/home
https://www.presentpresent.nl/
https://open.spotify.com/episode/1cJcoQdjJjF8UWEYnLUwGz?si=dLavnXVtTeGv9gyBnwNRiA&dl_branch=1&nd=1
https://open.spotify.com/episode/1mtbH6d7UAEOoMsc0MQrV1?si=2F3prieKTwqykm55d2H8IA&dl_branch=1&nd=1
https://www.kleinwonenmagazine.nl/winkel/boeken/diversen/friluftsliv/
https://www.kleinwonenmagazine.nl/winkel/boeken/diversen/friluftsliv/
https://www.kleinwonenmagazine.nl/winkel/boeken/diversen/wandelen-met-meester-li/
https://www.kleinwonenmagazine.nl/winkel/boeken/diversen/wandelen-met-meester-li/
https://www.usn.no/english/academics/find-programmes/outdoor-leadership-culture-and-ecophilosophy/
https://www.usn.no/english/academics/find-programmes/outdoor-leadership-culture-and-ecophilosophy/
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Geïnspireerd door haar 
werk voor Youtopialab.
com vroeg Elke aan 
Eric  Brinckmann 
of zij met hem mee 
mocht reizen naar zijn 
Youtopia. Aan de hand 
van een aantal vragen 
onderzochten we 
samen hoe zijn ideale 
land eruit zou zien. 
Zoon Benjamin maakte 
van dit interview deze 
schitterende tekening. 
Eric zag een zonrijke 
groene omgeving, 
jungle-achtig, waar 
wonen vergroeid 
is met de natuur. 
Hij ziet organische 
bouwmaterialen, 
levende muren van 
schimmelstructuren, 
waarbij alles onderdeel 
is van het schimmelnet 
en waarbij vragen en 
dienen in evenwicht 
is. De verschillende 
structuren kan je 
eco-programmeren; 
je programmeert de 
groeikracht. Je werk 
is het omgaan met 
de natuur, je bijdrage 
is respect voor het 
ecosysteem, het grotere 
organisme laten 
groeien. Techniek is 
er ook, maar dienend 
aan bacterie- en 
schimmelstructuren: 
plukrobots of 
mestrobots 
bijvoorbeeld. Ook 
spelen muziek en 
theater een grote rol. 
Juist in de natuurlijke ruimtes zijn mooie klankeffecten te ervaren. Ook worden in theater vraagstukken 
bespreekbaar gemaakt, waardoor eventuele meningsverschillen makkelijker worden opgelost. Mensen 
zijn het meer met elkaar eens omdat ze allen tot doel hebben het ecosysteem te beschermen en 
verbeteren en ze zijn veel meer in gesprek met hun natuurlijke omgeving. Gedurende de reis ontdekt 
Eric steeds weer nieuwe bijzonderheden van zijn eigen Youtopia, zoals drijvende woningen, roterende 
cyclische omgevingen waarin we nomadisch reizen. Reizen is overigens wel beperkt tot relatief korte 
afstanden, die te voet of over water worden afgelegd. Spullen hebben we niet veel nodig en ook spullen 
zijn levende organismen die door de natuur weer worden opgeruimd als we ze niet meer gebruiken. 
Kortom, fotosynthese is de motor achter de bio-ontwerpkracht. Nog een laatste detail dat ik echt het 
noemen waard vind: volwassenen leren veel van kinderen, zij zijn immers kosmisch ouder en wijzer.

Eric Brinckmann’s Youtopia

Bij Youtopia maken ze praten en denken over de toekomst weer leuk. Ze doen alsof de toekomst een reisbestemming is. 
De gesprekken zijn respectvol en open met als rode draad: wat is voor jou een goed leven? Tekeningen brengen dit tot 
leven. Hoewel vrolijk en verbindend, legt het gesprek onderliggende waarden en behoeften feilloos bloot. Youtopia vormt 
zo een verbindend startpunt voor visievorming en wil een beeld vormen van de gewenste toekomst van Nederland.

https://www.youtopialab.com/
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Verhit een klein beetje olie in de pan. Fruit hierin de ui en de knoflook 
aan.

Voeg daarna de wortelen, kurkumapoeder, gember en peper toe. Bak dit 
nog zo’n 4 minuten mee.

Voeg de linzen en de groentebouillon toe. Breng het geheel aan de kook.

Kook dit 30 minuten. Zet het vuur uit. Pureer de soep met een staafmixer 
tot een glad mengsel.

Voeg de kokosmelk en de passata toe. Warm daarna nog even op. 

Garneer met verse kruiden, bijvoorbeeld peterselie.

Smakelijke herfst!
HOE M

AAK JE
 H

ET?

R O D E  L I N Z E N

Wat heb je nodig (8 kommen)? 
1 el olie om in te bakken
1  ui, fijngesneden
2  teentjes knoflook, fijngesneden
2  wortelen, in stukjes gesneden
2 tl kurkumapoeder
1  rode peper, in stukjes gesneden
1  stukje gember (2 bij 2 cm) 
250 gr rode linzen
1 liter groentebouillon 
200 ml kokosmelk
500 ml passata (gezeefde tomaten)

Voedzame soep van

De herfst is wat mij betreft hét moment om weer vaker soep op tafel te zetten. Zoals een 
heerlijke rode linzensoep. Linzen staan bekend als voedsel voor de armen en worden al sinds 
mensenheugenis gegeten. Zelfs in het Oude testament wordt deze peulvrucht al genoemd! Ze 
zijn erg voedzaam en vezelrijk en uitstekende vleesvervangers. Rode linzen hebben een lekkere 

nootachtige en wat zoetige smaak, zeker als je ze vergelijkt met de wat aardse bruine en 
peperachtige groene soortgenoten.

 Deze soep is lekker als lunch maar kan ook zeker als diner gegeten worden. Eet er dan 
nog een volkoren stokbroodje bij met wat kruidenboter. En heb je soep over? Vries 

dit dan in. Zo heb je altijd een gezonde maaltijd op voorraad!

Puur KOKKERELLEN met SUZANNE
Pakjes en zakjes 
zijn aan Suzanne 
Beekenkamp 
niet besteed 
en ook dierlijke 
producten laat zij 
steeds vaker staan. 
De gediplomeerde 
natuurvoedingsinstructeur 
en gewichtsconsulente wil mensen graag 
inspireren goed en gezond te eten, maar 
vooral ook te genieten. Dat doet 
de Babantse onder meer via 
haar food- en lifestyleblog Puur 
Suzanne en haar boek Vaker 
Plantaardig.

https://www.puursuzanne.nl/
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Terwijl het buiten pijpenstelen regent, 
denk ik met lichte weemoed terug aan 
frisse biertjes op zonnige terrassen. De 
licht bittere smaak van de hop en bubbels 
van elke soort weten mij keer op keer te 
verrassen. Mijn bierkennis stoelt weliswaar 
puur op recreatieve interesse, maar 
inmiddels hebben heel wat bijzondere smaken mijn 
glas gevuld. 

In België brouwen ze een bier dat mij speciaal aanspreekt: 
Gageleer. Gebrouwen met een kruidenmengsel dat gruit heet. In 
de middeleeuwen was gruit de belangrijkste smaakmaker van bier. 
Het hoofdbestanddeel van het mengsel is gagel, een plant die ook in 
Nederland voorkomt op natte, zure, venige grond.

Toen het gerucht de ronde deed dat gagel libido verhogend zou 
werken, was dat geen goed nieuws voor de monniken die het bier 
brouwden (hoewel de meningen hier ongetwijfeld over verdeeld 
waren…). Besloten werd om in het vervolg hop te gebruiken: een 
kruid met een soortgelijke bittere en kruidige smaak als gagel, maar 
met een kalmerende werking. Dat paste beter bij het imago van de 
monnik. Een bijkomend voordeel van hop is dat het de houdbaarheid 
van bier verbetert en zorgt voor een mooie schuimkraag.

Hop vind je vaak in het bos en slingert zich om bomen. Het is een 
sterke klimplant die in voedzame grond ruim 5 meter hoog kan 

PLANTEN OM OP TE VRETEN!

HOPBELLEN

Als kind al stopte Maaike 
Pfann madeliefjes in haar 
mond, zoog de honing 
uit dovenetelbloemen en 
knabbelde op zuring-stokken. 
Het stadse leven op 4 hoog 
achter en een loopbaan als 
grafisch ontwerper en fotograaf 
zorgden tijdelijk voor een 
andere focus, maar sinds 
zij in Waterland in een klein 
huis met grote tuin woont, is 
haar groene bloed weer gaan 
stromen. 

Tijdens een opleiding 
kruidengeneeskunde en 
biologische landbouw 
verbaasde zij zich erover 
dat juist de onkruiden, die 
zij tijdens haar stages in de 
groentetuin weg schoffelde, 
in de kruidengeneeskunde 
gebruikt worden als medicijn en 
ook heel lekker en gezond zijn. 

Nu is Maaike beter bekend als 
Mevrouw Onkruid. Zij runde 
een wild tuinkamerrestaurant, 
organiseerde workshops 
koken met onkruid en schreef 
de jaaropleiding leven 
met planten, die grofweg 
kruidengeneeskunde 
combineert met wildplukken, 
permacultuur en biologisch 
dynamisch tuinieren. En ze 
heeft haar eigen website, 
mevrouwonkruid.
nl plus een 
instagramaccount: 
@mevrouwonkruid.
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https://www.instagram.com/mevrouwonkruid/
https://mevrouwonkruid.nl/


95 i

worden. Hop groeit trouwens ook gewoon bij mij 
langs een regenpijp tegen de schuur aan. Het blad 
van de hop is ruw en licht fototoxisch. Wanneer je 
langs de plant schuurt met je huid en de zon schijnt 
erop, dan zet de huid op. Niet heel gevaarlijk, je kunt 
de huid wassen of beschermen tegen de zon, dan 
verdwijnt de zwelling vanzelf weer. De ene huid is er 
gevoeliger voor dan de andere.

De jonge lentescheuten van de hop zijn eetbaar. 
Ze kunnen worden gestoomd en zijn erg smakelijk, 
vergelijkbaar met asperge. Een delicatesse!

In het najaar oogst je de hopbellen, de kruidig 
geurende bloemen van de hop. De hopbellen 
worden dus gebruikt voor het op smaak brengen 
van bier en ze hebben ook geneeskracht. Medicinaal 
is hop namelijk behulpzaam bij slapeloosheid, 
nervositeit, zenuwpijn en overgangsproblemen. 
Bijvoorbeeld in een thee met valeriaan en 
citroenmelisse. Hop smaakt erg bitter, dus voeg 
een lepeltje honing toe en zet de thee van heet 
water dat net van de kook af is. Je kunt ook een 
kruidenkussentje maken gevuld met hop- en 
lavendelbloemen. Dat slaapt heerlijk! 

En heb je na al die kalmerende effecten van 
hop weer eens behoefte aan een stimulerende 
oppepper? In Nederland brouwt brouwerij Jopen uit 
Haarlem het bier Koyt, een rasecht gruitbier volgens 
een recept uit 1407. Proost!

> Hopbellen kun je prima in de zon drogen.
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> Kruidenkaart van de hop.

> Thee van hopbellen, citroenmelisse en valeriaan.
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 Genoten van
 KLEIN WONEN MAGAZINE?

Klein Wonen Magazine maken wij met
liefde gratis voor jullie. Als je dit waardeert

kun je ons op een kopje thee trakteren. Of misschien 
zelfs wel met iets lekkers? Alvast veel dank!

Klik op een van de kopjes om ons een fooitje te geven.

Trakteer ons op een kopje thee!

+

+

https://useplink.com/payment/zLylRTqAeCaFyPGzPk2o/
https://useplink.com/payment/YLK1wYYqFABgWfReoL2E/
https://useplink.com/payment/dZ4vzwVIyif7eGxJfhvS/
https://useplink.com/payment/YLK1wYYqFABgWfReoL2E/
https://useplink.com/payment/dZ4vzwVIyif7eGxJfhvS/
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