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Uit de kinderschoenen
Dit is alweer de tiende editie van ons Klein Wonen Magazine. We blijven met onze 2,5 jaar 
natuurlijk een jonkie, maar een mooie mijlpaal is het uiteraard wel. En wat zijn we gegroeid in 
die tijd. Van baby naar peuter, maar niet echt meer in de kinderschoenen. Met een veel gelezen 
digitaal magazine, een steeds meer bezochte website en een fors groeiende Facebookgroep Klein 
Wonen worden we groter en groter. Maar maak je geen zorgen, tiny zullen we altijd blijven, want 
de opvatting dat klein wonen de toekomst heeft staat nog steeds als een huisje!

De eigenzinnige ontwerper Piet Hein Eek voorspelde op verzoek van de Dutch Design Week 
al eens dat we in 2050 veel compacter wonen. Met minder spullen en gedeelde faciliteiten in 
milieuvriendelijke en vaak als bouwpakket geleverde goedkope huisjes. Veel mensen willen niet 
nog 30 jaar wachten om anders te gaan wonen. Dat wordt steeds meer duidelijk. Zij willen nu een 
klein, betaalbaar en milieuvriendelijk huis. Gewoon, omdat zij net als Eek redeneren. Steeds meer 
Nederlanders en Vlamingen hunkeren naar een huisje dat aan hun behoefte voldoet in plaats van 
groter en meer.

Net als de bekende ontwerper breekt ook een jonge interieurarchitect als Elvis Kaltenofen 
daarnaast een lans voor woningen met een persoonlijke signatuur. Hij spreekt er uitgebreid over 
in een interview in dit jubileumnummer van Klein Wonen Magazine. Als beginnende dertiger 
weet hij ongetwijfeld wat er speelt in zijn generatie. Een generatie die nu vaak grote problemen 
ondervindt bij het vinden van een betaalbaar huis, zeker omdat zij het liefst meer tijd en geld 
spenderen aan ervaringen dan aan bezit. Of, om met de woorden van Eek te spreken: als eten het 
enige is wat ik thuis doe, dan kan ik net zo goed alleen een eettafel hebben!

Eek stelde 2 jaar geleden ook glashard dat de bouwwereld niet vooruitstrevend is en achterlijk 
bouwt als het om woningen gaat. Daar is nog niet veel in veranderd, maar zelfs in conservatieve 
gelederen als bouwmaatschappijen en overheden beginnen de panelen lichtjes te verschuiven. 
Deels gedreven door de toenemende zorg voor het milieu, maar zeker ook door de toenemende 
vraag van burgers. Tiny house-projecten, appartementencomplexen met gedeelde voorzieningen, 
verplaatsbare huisjes en bouwpakketwoningen winnen langzaam, maar zeker, bouwterrein. Met 
dank aan de pioniers en voorvechters die steeds meer groeien naar een volwassen leger. Een 
groeiende groep, die net als wij met Klein Wonen Magazine, de kinderschoenen heeft uitgetrapt 
door steeds professioneler te gaan opereren. Met succes! Niet door alleen maar te roepen 
Piet Hein Eek for President, maar door volhardend en doortastend de mogelijkheden van de 
woonwensen van veel mensen voor het voetlicht te brengen.
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TINY THINGS
Tiny badderen
Een bad is voor velen het summum van relaxen 

na een vermoeiende dag. Alleen kun je zo’n 

gevaarte vaak lastig kwijt in je kleine huisje. Maar 

er is een mooie oplossing: het opvouwbare bad! 

Deze van Purelines is opgevouwen slechts 1.36 x 

62 x 22 cm. Zet je zo tegen de muur van je

badkamer. Het meegeleverde deksel houdt het 

water langer warm en je kunt er ook je drankje 

of laptop met favoriete serie opzetten. Het bad 

is eenvoudig leeg te laten lopen en je kunt overal 

neerzetten. Dus in de hete zomer ook in de tuin!

Stijlvol en smal opbergen
Er zijn veel smalle kastjes voor je tiny badkamer verkrijgbaar, maar 
zelden zien ze er zo fraai uit als die van Songmics. Slechts 17 cm 
breed, dus heerlijk voor kleine ruimtes. De 2 stijlvol vorm gegeven 
laden bieden plaats voor bijvoorbeeld je handdoeken en washandjes, 
terwijl je in de open schappen je douche- of wasspulletjes kwijt kunt. 
Er is ook een versie met 4 laden boven elkaar, die je fraai kunt
combineren met het deels open kastje. Niet alleen in de badkamer, 
maar ook in de keuken of woonkamer past hij prima in loze ruimtes.

Veel tiny housers kiezen tegenwoordig voor een droogtoilet. Geen 
gezeur met water- en afvoeraansluitingen en ook nog eens
milieuvriendelijk. Een klein kamertje blijft echter wel een ruimtevreter 
waar je maar een paar keer per dag gebruik van maakt. Dus waarom 
niet terug naar de ouderwetse poepdoos? Ze worden tegenwoordig 
gewoon weer gemaakt. Helemaal compleet met droogtoilet en weer-
bestendig dak, zoals deze van Trobolo. Komt als bouwakket en staat 
binnen een uurtje naast je tiny house. Echt back-to-basics, toch?

Ouderwetse poepdoos

Nevel bespaart waterWie duurzaam wil leven bespaart natuurlijk 
ook water. En dat kan uitstekend met desuperwarme neveldouche Nebia by Moen. 
Hoe kleiner je doucheruimte hoe beter de 
stoom wordt opgebouwd, dus perfect voor 
klein woners. Er is al een Nebia voor 277 euro. 
Niet goedkoop? Je bespaart er wel 45 tot 65% 
water mee. Dat haal je er dus moeiteloos uit 
en je doucht ook nog voor een betere aarde.

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

https://kleinwonenmagazine.nl/product/smal-opbergkastje-op-wieltjes/
https://kleinwonenmagazine.nl/product/opvouwbaar-bad/
https://kleinwonenmagazine.nl/product/compleet-toilethuisje/
https://kleinwonenmagazine.nl/product/douche-nebia/
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Gods woord van vanlife naar tiny church
Jarenlang bedienen Klazien en Pieter ter Veen hun Protestantse kerkgenootschap 
in het jonge Almeerse stadsdeel Poort vanuit een oude SRV-bus. Het vanlife 
blijkt voor Gods woord na verloop van tijd wel wat krapjes en de BouwEXPO Tiny 
Housing in hun eigen stadsdeel inspireert Pieter tot het ontwerpen van een tiny 
church. Voor de financiering zet hij een succesvolle crowdfunding op en in oktober 
2019 gaat de eerste paal van het 50 m2 tellende kerkje de polderklei in. Eind 
september van dit jaar is de tiny church officieel geopend en is voor liefhebbers 
van tiny houses een plaatje om te zien. Het kerkje is volledig off-grid en energie-
neutraal en draait met de zon mee om de zonnepanelen op het dak optimaal het 
zonlicht te laten opslurpen. Als corona is overwonnen biedt de Almeerse aanwinst 
plaats aan maar liefst 50 kerkgangers. Halleluja!
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Klein Zuidbroek. Liggend in de armen van weilanden met in de verte het 
geraas van de A50. Aan de andere kant de nieuwbouwwijk met gezinnen en 
brede straten, met haar gezicht naar park Zuidbroek en de Veluwe, vol van 
nog te wandelen wandelingen. Klein Zuidbroek. Eerst nog een weiland, een 
vierkant stuk gras waar de meeste mensen overheen keken de verte in, 
een stukje niet gezien onderweg. Nu een plek volop in ontwikkeling.

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

De GEBOORTE
 van een DORPJE

TIM
 VAN DER

 M
EE

R
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Op de avond van de loting, waar de 10 plekken 
vergeven worden, rijden de kandidaten langs, 
stappen uit bij het kale stuk grasland, dat door hen 
wordt opgezogen en gemeten. Ze proberen zich in 
te denken om hier te wonen. Het is begin maart, 
we hebben net gehoord dat we geen handen meer 
mogen schudden en zijn zenuwachtig. Allemaal tiny 
house-bewoners in spé. Sommigen nog maar net 
begonnen aan dit nieuwe idee, anderen al bezig met 
de bouw van hun huisje. Allemaal klaar om naar dit 
stukje niks te verhuizen in Apeldoorn, van dichtbij 
en van ver. Het is een bingo, maar in plaats van 
een cadeaubon krijg je een kavel met een nieuwe 
toekomst als prijs. De prijzen worden soms met een 
luid YES! en soms met een binnensmonds gejuich in 
ontvangst genomen. De winnaars krijgen bloemen 
en kijken hun nieuwe buren wat onwennig aan, 
terwijl de mensen op de wachtlijst vol goede hoop 
naar huis keren. 

Anders dan bij veel andere groepen is dit project 
opgestart vanuit de gemeente Apeldoorn zelf, als 
tijdelijk project om te experimenteren met deze 
woonvorm. De toekomstige bewoners worden 

gevraagd om aan 
bepaalde eisen te 
voldoen en zich 
zoveel mogelijk in 
te spannen om zo 
duurzaam mogelijk 
te bouwen en zoveel 
mogelijk off-grid 
te zijn. De plannen 

worden hier ook op getoetst alvorens een kandidaat 
akkoord krijgt om een omgevingsvergunning in te 
dienen. Waar bij initiatiefgroepen de deelnemers 
elkaar vaak al kennen of eerder hebben gezien, is dat 
in dit geval niet zo en moeten we elkaar gaandeweg 
leren kennen. De intelligente lockdown maakt dit 
nog iets uitdagender. Alle vergaderingen vinden 
online plaats en we maken kennis met elkaar via 
schermpjes, vastlopende video’s, krakende audio 
en whatsappberichten. Ondanks de afstand en de 
laagjes waar we doorheen moeten kijken en luisteren 
wordt het groepsgevoel al snel gevormd en worden 
de verschillende talenten en interesses ingezet. 
We hebben nu wel een stuk grond gewonnen om 
op te wonen, maar daar houdt het ook wel mee 
op. Het weiland blijft het weiland, met kuilen en 
heuvels, slechte afwatering, grond die misschien 
verontreinigd kan zijn. Als we alle fantasieën, die we 
hebben over hoe het er uit moet komen te zien, waar 
willen maken moet er nog een hoop gebeuren. 

Wij als groep en de gemeente bevinden ons op 
onbekend en nieuw terrein. Wat moeten we zelf 
doen en wat is de taak van de gemeente? Dat is soms 
een lastige kwestie en resulteert in een hoop heen en 
weer gemail, videobellen en telefoneren. Wij moeten 
besluiten wat we wel en niet willen, wat we zelf 
kunnen en wat de gemeente voor ons moet doen. 
Uiteindelijk laat de gemeente een bodemonderzoek 
uitvoeren, het terrein zoveel mogelijk egaliseren en 
een groenstrook aanplanten. Zelf maken we een plan 

Ondanks de
afstand wordt 

het groepsgevoel 
snel gevormd

> Gratis radijsjes uit de vruchtbare grond van Klein Zuidbroek.

> Een gezellig vuurtje met weids uitzicht over het weiland.
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> De Tiny Barn Farm in het weelderige groen.> Het huisje van Els wordt op zijn plaats gereden.

> En weer een nieuw huisje in Klein Zuidbroek!
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voor het terrein, een kavelindeling en de plek voor de 
gezamenlijke moestuin en een fietsenschuurtje.

Het fijne aan een community in opbouw is dat je niet 
zelf het wiel hoeft uit te vinden, maar dat samen 
kan doen. Iedereen in de groep is nieuwbakken 
tiny house-bewoner. De een gaat voor het eerst 
water opvangen van eigen dak om 
te drinken en mee te douchen, 
de ander gaat voor het eerst een 
composttoilet gebruiken. Met zijn 
allen gaan we voor het eerst dit 
avontuur aan. We bespreken wat het 
betekent om off-grid te zijn, of er wel 
genoeg regenwater uit de lucht valt 
om van te leven, of het misschien 
nodig is om een back-up te hebben. 
Hoe ga je om met de compost van 
10 huishoudens op een terrein? Gaan we een groot 
gezamenlijk helofytenfilter aanleggen of een paar 
kleinere? Het begrip off-grid lijkt ruim te zijn en ieder 
is vrij om daar zijn eigen invulling aan te geven, op 
een zo duurzaam mogelijke manier. We vinden zo 
samen onze eigen weg.  

Naast alle dingen die we moeten regelen met elkaar 
voor het terrein, is het fijn om in hetzelfde schuitje 

> Het plaatsen van een tiny house is precisiewerk, ook in Klein Zuidbroek.

te zitten op het gebied van de ontwikkeling van de 
huisjes. Je zou bijna vergeten dat het daar allemaal 
mee begon. Er wordt door bewoners zelf gebouwd, 
sommigen laten het bouwen of krijgen het huisje 
casco opgeleverd, waardoor er zelf nog een hoop 
geklust moet worden. Iedereen zit in een andere fase 
van het proces. Zo kan de een zien wat er nog komen 

gaat en de anderen terugkijken op 
de reis die achter hen ligt. Een deel 
van ons woont al ter plaatse en is 
aan het ontdekken hoe het wonen 
in een tiny house werkt. De rest leert 
mee en kijkt reikhalzend uit naar 
het moment om zich bij het dorp te 
voegen.

In juni 2020 is het zover. Het eerste 
huisje is geplaatst en vormt het 

begin van ons dorpje, Klein Zuidbroek. Al snel volgen 
huisje 2 en 3 en inmiddels staat het vierde huisje ook 
op zijn plek. In de verte is het een mooi en vreemd 
gezicht, die kleine en allemaal verschillende huisjes 
die als paddenstoelen uit de grond lijken te zijn 
gegroeid. Eerst was er alleen nog maar de verte, nu 
een bijzondere verzameling bewoonde kunstwerkjes. 

Dat vinden niet alleen wij, maar ook de ontelbare 

Het fijne is dat 
je niet zelf het 

wiel hoeft uit te 
vinden, maar dat 
samen kan doen

©
 K

le
in

 Z
ui

db
ro

ek



14 i

voorbijgangers. Klein Zuidbroek wordt beschouwd 
als openluchtmuseum, met haar bewoners 
schitterend in de hoofdrol. Bij alle dingen waar 
we aan moesten denken (ontwerpen, bouwen, 
helofytenfilters aanleggen en over de compost 
vergaderen) hebben we dit niet ingecalculeerd: tiny 
houses trekken de aandacht. En veel!

De nieuwe dorpsbewoners worden overdonderd 
door de gasten op het terrein, die nieuwsgierig 
kastjes open doen en door de ramen turen. Nu 
wonen we wel anders dan veel mensen om ons 
heen, maar dat maakt ons niet gelijk tot een 
openbare attractie. Het leidt ertoe dat de gemeente 
een hek om het terrein plaatst om mensen uit de 
tuin te weren en de bewoners te beschermen. 
Helaas! In de toekomst willen we het hek wat er nu 

> De mist hangt over het weiland van Klein Zuidbroek tijdens de opkomende zon, een fraaie aanblik.

staat vervangen door een vriendelijker exemplaar 
en worden er informatiebordjes geplaatst. Klein 
Zuidbroek heeft ook als doel om mensen te 
inspireren en dat doen we graag tijdens de open 
dagen, maar daarnaast zijn we ook, net als ieder 
ander, mensen die gesteld zijn op hun eigen ruimte 
en rust. 

En rust is er. Naast het pionieren op een adres dat 
door de postbodes niet te vinden lijkt, wonen zonder 
dat stroom en water vanzelfsprekend is, klussen aan 
je huisje en een baan combineren en wennen aan 
een nieuwe omgeving. Tussen al deze dingen door 
vinden we zomaar radijsjes in de grond, landen er 
buizerds op het dak, wordt er in het donker vuur 
gemaakt met de buren en komt de zon weer elke 
ochtend heel mooi op. Een heerlijk begin!

Klein Zuidbroek wordt beschouwd 
als openluchtmuseum met
haar bewoners schitterend

in de hoofdrol
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Leeftijd:   51
Baan:    Pedel bij Wageningen University & Research
Fijnste plekje :   De keukentafel 
Meest trots op:   Van zo’n klein huis een volwaardig thuis gemaakt
Mooiste woonaccessoire: Vitrinekast van mijn grootouders
Meest inventieve oplosssing: Lange smalle eettafel met bankje

Renata Michel

,,De pen-gat 
verbindingen zijn van 
ebbenhout en duidelijk 
zichtbaar. Als kind was 
ik al dol op deze kast 
van mijn grootouders’’
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,,Aan de keukentafel zit je zo 
heerlijk. Ik kijk graag door de 
grote veluxramen naar de 
mooie wolken in de lucht met 
de kerktoren als decor’’

,,Het is best lastig om op 25 m2 
een aardig interieur neer te zetten 
waar wordt gekookt en geleefd, 
want hier gebeurt het’’

360°
FOTO

KLIK HIER

https://www.facebook.com/kleinwonenmagazine/photos/a.2751374108510547/2751395568508401
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Woonplaats:      Bennekom
Locatie:      Centrum
Type woning:      Appartement (zonder onder-
                                en bovenburen)
Woonoppervlak:  50 m2
Aantal ruimtes:     4 (incl. vide in de slaapkamer)
Verwarming:     Centrale verwarming
Elektriciteit:     Nuts

De woning

,,Mijn lange smalle eettafel 
biedt plek aan zeker 6 
personen. Op een bankje 
passen sowieso meer mensen 
dan op losse stoelen’’
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,,Door grote 
accessoires te 
plaatsen blijft 
het ruimtelijk 
ogen. Door ze 
te groeperen 
creëer je rust’’
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,,De ruimte onder mijn zitbank 
gebruik ik ook als handige 
opbergruimte voor plaids, 
kussens en tijdschriften’’
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,,Mijn interieur is landelijk, 
sober en stoer. Ik vind het 
warm en gezellig.’’
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,,Ik ben soms geneigd het 
stilistische voor het praktische 
te zetten, maar al met al is 
mijn tiny house heel leefbaar’’
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Ik ruik haar overal; de herfst. Met veel plezier kondigde ze haar 
komst aan en verdreef ze de hitte van de zomer. Als ze haar 
intrede doet begin ik weer meer te leven, juicht mijn lijf om de 
ochtenden die fris zijn en de wind die om mijn hoofd waait. 
Herfst is het oogstseizoen, de druiven, appels, ideeën en nieuwe 
beginnetjes zijn klaar om geplukt te worden. Naast het oogsten is 
deze tijd een mooi moment om te vertragen, alles te bekijken wat 
je de afgelopen tijd verzameld hebt. Sommige dingen bewaar je 
en andere laat je los. 

Na 4 maanden elk weekend bouwen aan ons tiny house, door 
het land rijden voor tweedehands materialen, uitzoekwerk en 
in bouwhandels rondlopen, was het voor ons eindelijk tijd om 
afstand te nemen en wat meer los te laten. De warmte van de 
zomer gaf ons soms vleugels en viel dan weer als een deken over 
ons heen, waardoor we niet sneller konden. Liet ons vergeten 
dat er ook weer regen zou komen en ons huis nog zo lek als een 
mandje was. Door een wonder, of gewoon geluk, was het droog 
op de dag dat ons dak dicht gedekt werd. Konden we eindelijk, 
na deze race tegen de klok, weer ademhalen. We nemen onze 
toevlucht in de camper, ons nest op wielen, en rijden naar de 
Veluwe.

Als we door het hek gaan en weer voor het eerst in lange 
tijd een bos betreden horen we gekraak onder onze voeten. 
Beukennootjes! De rest van de weg vervolgen we vooral 
voorovergebogen, kijkend naar de grond, dan weer op onze 
knieën om iets van dichterbij te bekijken of 
op te rapen. We vallen met onze neus 
in de paddenstoelen, de eerste die we 
tegenkomen is de vliegenzwam (Amanita 
Muscaria), beter bekend als de paddenstoel 
van kabouter Spillebeen. Verderop lijkt 
het alsof we een kabouterstad hebben 
gevonden. Vliegenzwammen in alle vormen 
en maten en stadia. Ze groeien vrolijk de 
aarde uit, die op veel plekken omgewoeld is 
door wilde zwijnen. 

Dit bos lijkt een perfecte plek te zijn voor paddenstoelen, het 
bos wordt voornamelijk met rust gelaten, waardoor er veel dode 
bomen staan en liggen. Langs het pad staat een dode boom waar 
oesterzwammen op groeien, als ik op Reinier zijn nek klim kan ik 
ze bekijken en een paar plukken. Onderaan dezelfde boom groeit 
de boskip, een eetbare zwavelzwam, deze is al wat ouder en laten 
we staan. Het is moeilijk om geen paddenstoelen meer te zien. 
Veel soorten die we niet kennen, maar gelukkig ook veel waarvan 
we weten dat ze eetbaar en lekker zijn. In de verte zien we hem al 
staan; een enorme grote sponszwam (Sparassis crispa). De trofee 
van de dag, die met zorg naar huis gedragen wordt. 

Als we eindelijk het schimmelrijk gedag zeggen en opkijken zien 
we ze: de dansende bomen. Ze lijken langzaam heen en weer te 
wiegen, hun takken verstrengeld, voor eeuwig gevangen in een 
trage dans. Het bos lijkt leeg te zijn, alsof er ooit iets was wat 
deze ruimte vulde en nu verdwenen is. Een prettige leegte en 
verstilling, welke ruimte maakt om even niet meer na te denken. 
We nemen de paddenstoelen mee naar huis en laten onze volle 
hoofden achter in het bos. 

BLOG
TIM

DANSENDE BOMEN

Tim van der Meer werkt 
doordeweeks als paraveterinair 
dierenartsassistente, in het 
weekend als tiny house-bouwer 
en alle momenten van de dag als 
beeldend kunstenaar, dromer en 
verhalenverzamelaar.

Al van jongs af aan voelden 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.

Op dit moment is ze samen met 
haar vriend, met hulp van haar 
stiefvader, bezig met het bouwen 
van een klein huisje: Walden. Op hun 
Instagram pagina waar.is.walden is 
het project te volgen: 
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https://www.instagram.com/waar.is.walden/
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Iris en Bouke krijgen adrenalinekick van eerste open dag

,,TINY HOUSE-LIEFHEBBERS 
zijn superleuke

MENSEN’’

Een radio-interview, rondleidingen aan de lopende band, 
individuele gesprekken, meedromen met bijna 200 
enthousiaste tiny house-belangstellenden en uitleg geven over 
hun eigen bewuste keuzes. Heel veel uitleggen! Bekaf zijn Iris 
en Bouke, alias Het Bewuste Stel, dan ook na hun allereerste 
open dag rond de bouw van hun tiny house. ,,Maar het gaf ons 
zo’n adrenalinekick’’, concludeert het stel. De volgende open 
dag staat dan ook alweer gepland.

IN
TERVIEW
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Plannen is nu niet bepaald 
de leidraad van Iris en Bouke 
in het leven. Dat lijkt niet 
handig bij het bouwen van 
een tiny house, maar daar 
denkt het stel bewust anders 
over. En dat zorgt voor veel 
gefronste wenkbrauwen 
bij de bezoekers van hun 
eerste open dag. ,,Velen 
vonden het verrassend of 
bewonderenswaardig dat 
we de sprong in het diepe 
hebben gemaakt zonder 
vooraf alles duidelijk te 
hebben. Van woonlocatie tot 
elektra en van technische 
tekeningen tot kleurstellingen, 
we maken onze beslissingen 
gaandeweg, op het moment 
dat we ermee aan de slag 
moeten’’, vertelt Bouke. ,,Dit 
sluit aan bij de manier waarop 
we proberen te leven. Niet 
van tevoren alles plannen, 
maar zien hoe de dingen 
lopen en meestromen met 
het moment. We merken dat 
dit werkt voor ons. We hebben ook het idee dat je 
een serieuzere gesprekspartner bent bij gemeentes, 
bij andere tiny house-bouwers en -liefhebbers als je 
al kan laten zien dat je bezig bent met bouwen. We 
kregen tijdens de open dag veel vragen waar we nog 
geen antwoord op hebben, zoals waar gaan jullie 
wonen, hoe gaan jullie je huis verwarmen, hoe doen 
jullie het met de elektra, en dat is verrassend voor 
veel mensen, omdat zij het idee hebben dat je alle 

besluiten al moet hebben genomen voordat je begint 
met bouwen.’’

Vragen zijn er in overvloed voor Het Bewuste Stel, 
want een kleine 200 bezoekers weten de bouwlocatie 
aan de Utrechtse Nijverheidsweg te vinden op 
deze zonnige septemberdag. ,,Het publiek was 
superdivers. Mensen die via een artikel over ons 
in de lokale media voor het eerst over tiny houses 
hadden gehoord. Mensen die zeer geïnteresseerd 

zijn in tiny houses, maar nog 
twijfelen of deze levensstijl 
iets voor hen is. En mensen 
die op het punt staan hun 
eigen tiny house te gaan of 
laten bouwen’’, aldus Iris. 
,,Er waren zelfs mensen die 
er niet aan moesten denken 
om zelf in een tiny house te 
wonen, maar ons verhaal 
gewoon inspirerend vonden.’’ 
De vragen lopen dan ook 
nogal uiteen, maar uiteraard 
zijn er hete hangijzers die 
mensen willen weten. ,,Met 
stip op 1: Waar gaan jullie 
wonen? In mindere mate: 
Waar gaan jullie al je spullen 
laten? Is het wel haalbaar om 
off-grid te wonen? en Wat is 
een tatamimat? Dit als reactie 
op ons ontwerp, waarin 
een Japanse ruimte met 
tatamimatten één van de 
highlights is.’’

Met geduld, liefde en veel 

> Iris schildert als laatste voorbereiding de wegwijzerbordjes voor de eerste open dag.
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> De bouw ligt een dagje stil om anderen te inspireren.
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> Inspiratie voldoende, waaronder de maquette van het tiny house van Iris en Bouke.
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> Belangstellenden luisteren aandachtig als Bouke op de vloer van zijn tiny house in wording uitleg geeft.
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plezier geven Iris en Bouke de hele 
dag antwoord en uitleg over hun 
ervaringen en bewuste keuzes. ,,We 
willen anderen inspireren om eigen 
bewuste keuzes te maken die bij 
hen passen. Om hen te laten inzien 
hoeveel we op de automatische 
piloot doen, hoeveel van onze 
dagelijkse keuzes we maken op 
basis van ingesleten gewoontes. 
En om hen te laten inzien wat een 
verrijking het kan zijn om juist 
bewuste keuzes te maken’’, zegt 
Iris. ,,Het leuke van deze insteek 
is dat deze bewuste keuzes voor 
iedereen anders kunnen zijn. Wij 
willen mensen prikkelen en laten 
nadenken, zodat ze erachter komen 
wat bij hen past. Voor ons betekent 
dat wonen in een tiny house, maar 
voor iemand anders kan het een 
hele andere invulling krijgen op 
woongebied. Met het delen van onze persoonlijke 
ervaringen, online via onze blogs en offline via onze 
tiny house open dagen, zetten we mensen aan het 
denken.’’

Op hun bouwterrein heeft het stel geheel 
coronaproof her en der tafels ingericht met thema’s 
als gereedschap, bouwtent, inspiratie en materialen, 
terwijl de zus van Iris met haar zelfgemaakte koeken 
en koffie voor een smakelijk rustmomentje zorgt bij 

de bezoekers. Ondanks de behoorlijke intensiviteit 
ervaren Iris en Bouke het als een heerlijke dag. 
,,We hoorden van verschillende bezoekers dat ze 
al lange tijd dromen van een tiny house en dat onze 
blogs en de open dag zo inspirerend waren dat 
ze nu de sprong in het diepe durven te nemen en 
concreet werk gaan maken van hun droom. Dat is 
superleuk om te horen! We hebben ook opnieuw 
ondervonden dat tiny house-liefhebbers superleuke 
mensen zijn met wie we dolgraag een community 
opzetten! Wat de open dag ons nog meer opleverde 

> De bouwtent van Iris en Bouke in De Haventuin.
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> Bouke toont het plaatsen van een raam.
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Het Bewuste Stel organiseert op 
zondag 29 november a.s. haar 
tweede open dag van 10.00 tot 
14.00 uur op hun bouwlocatie De 

Haventuin aan de Nijverheidsweg 6 in 
Utrecht.

Er wordt op de open dag niet gebouwd, maar 
iedereen met belangstelling voor tiny houses is 
welkom om vragen aan Iris en Bouke te stellen. 
En die mogen ook over ontspullen en zero 
waste gaan. De toegang, koffie, thee (eigen mok 
meenemen!) en verse koeken van de zus van Iris 
zijn bewust gratis om iedereen de gelegenheid te 
bieden langs te komen. Er is wel een mogelijkheid 
tot een vrijwillige bijdrage om mee te delen in de 
onkosten.

Voor meer info over de open dag en 
Het Bewuste Stel kun je een kijkje 
nemen op hun website >

is het inzicht dat wij andere mensen verder kunnen 
helpen met onze opgedane kennis en ervaring. 
Bouke heeft bijvoorbeeld al een afspraak gemaakt 
met een andere tiny house-bouwer om feedback 
te geven op zijn technische tekeningen’’, vertelt 
Iris, die alle tiny house-dromers een belangrijke 
boodschap wil meegeven. ,,Ga aan de slag! Blijf 
niet hangen in de droomfase. Want dan blijf je 
dromen. Wij zijn gewoon begonnen. En dat levert 
veel op. We kwamen op deze manier meteen 
in aanmerking voor 2 woonlocaties, we krijgen 
bouwmaterialen aangeboden en we zijn binnen 
no time in contact gekomen met veel mogelijk 
toekomstige tiny house-buren.’’

Hun eigen droom om in een tiny house-
community te leven lijkt dan ook niet lastig 
haalbaar. ,,Via onze blogsite hetbewustestel.nl zijn 
we al in contact gekomen met veel medestanders. 
Die hadden we allemaal eerder al 1 op 1 ontmoet, 
tijdens een drankje of lunch. Tijdens de open dag zijn 
er meer enthousiastelingen bij gekomen. Misschien 
moeten we wel 2 communities gaan opzetten!’’, lacht 
Bouke, die samen met Iris heeft besloten op hun 
volgende open dag wel wat zaken aan te passen. ,,De 
opkomst was zo hoog en Bouke was zo enthousiast 
dat hij aan de lopende band rondleidingen heeft 
gegeven aan groepen bezoekers. Daardoor was er 
voor hem tussendoor geen tijd voor koffie met koek! 
En niet voor individuele gesprekken met bezoekers 
over zijn bouwervaringen. Ik sprak wel de hele dag 
individueel met bezoekers, maar het waren er teveel 
om iedereen te spreken. En dat was jammer! Voor 
onszelf en voor de bezoekers, die vaak specifieke 

vragen hadden. Dus dat gaan we anders doen in 
november’’, aldus Iris, die al uitkijkt naar hun tweede 
open dag. ,,Het geeft superveel voldoening! Het 
is zo leuk om bloglezers te ontmoeten, vrienden 
en familie te laten zien waar we mee bezig zijn en 
enthousiaste reacties te ontvangen van onbekenden 
die door ons geïnspireerd raken. De open dag gaf 
ons zo’n adrenalinekick. En maakte duidelijk waarom 
we onze ervaringen met anderen willen delen.’’

> Bouke gaf de hele dag enthousiast rondleidingen op het bouwterrein.
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https://hetbewustestel.nl/
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Rotterdam, de indrukwekkendste stad van Nederland. En wij waren er een heel weekend. Het voelde 
als een mini-vakantie, maar het was keihard werken. We gaven namelijk onze eerste weekendcursus. Al 
het lesmateriaal achter elkaar in 3 dagen, not for the faint-hearted zullen we maar zeggen. We begonnen 
om 13:00 uur op vrijdag en we zwaaiden iedereen weer uit op zondag om 15:30 uur. Er kwam allerlei 
relevante informatie voorbij, om uiteindelijk je eigen huisje te kunnen bouwen. Termen als isolatie, 
helofytenfilter, sketch-up en kikvorsperspectief vlogen je om de oren. En zelfs bij de ontspannende 
oefeningen moest je je koppie erbij houden.

Er was een lunchlezing van de Kleine Klussers uit Dordrecht en er werd gedanst op zondagochtend, 
waarbij je vanuit 1 houding naar 3 verschillende vormen moest bewegen. Huh? Dansen op een 
ontwerpcursus? Ja! Zeker wel, dansen stimuleert de bloedsomloop en dus je hersenwerk. Daarnaast is 
het interessant om te zien dat je vanuit 1 houding meerdere kanten op kan, net zoals bij ontwerpen. 
Ook een vuursessie met Johan van Fynder hoorde erbij. Waarbij je nadenkt over veerkracht en 
zelfredzaamheid, erg belangrijk voor een aspirant tiny house-bewoner! En uiteraard een lekker fikkie 
stoken met je fire steel.

Maar nu geen medelijden hebben met deze cursisten, hoor. Er werd ’s avonds gepoedeld in de hot tub 
en daarna biertjes bij het kampvuur gedronken. En ’s nachts sliepen ze in de inspirerende micro houses 
van Culture Campsite. Ook werd er lunch verzorgd, door ondergetekende. Met baby in de draagzak 

BIKKELS

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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erbij. Ik ben geen voorstander van multitasking, 
maar wanneer er 9 hongerige, hardwerkende bikkels 
voor je zitten, dan zal Luus even haar onverdeelde 
moederaandacht toch moeten delen.

Je vraagt je misschien af wat voor soort mensen er 
op af komen, die vraag stelden wij onszelf ook van 
te voren. Wat blijkt: een zeer gevarieerd publiek. 
Van young professionals tot een boswachter. Alle 
leeftijden, met elk hun eigen levenservaring. 
Slechts 1 man waagde zich aan deze drilsessie! 
Mensen die nadenken over nieuwe doelen in het 
leven, nieuwe mogelijkheden van wonen. Die de 
handen uit de mouwen durven te steken om deze 
dromen werkelijkheid te laten worden én daar 
zelf een druppeltje bloed, een stroompje zweet 
en een aantal tranen aan bijdragen.

De wens om een eigen huisje te bouwen en 
het liefst zelfvoorzienend te leven groeit! We 
zien het in het nieuws, steeds meer gemeentes 
durven de stap te zetten en grote organisaties 
als Staatsbosbeheer heeft tiny houses 
opgenomen in hun vastgoedbeleid. Zelfs 
Rotterdam krijgt een plek voor huisjes, het 
moet niet gekker worden. (Voor wie ons niet 
kent, we hebben jaren lang gestreden voor 
een innovatieve, experimentele en duurzame 
TH wijk).
Hoe mooi, inspirerend en waanzinnig gaaf ik 
Rotterdam ook vind, ik kan pas weer adem 
halen als we de polder en het groen inrijden 
naar ons eigen tiny house. 
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Verhoogde vloeren met bergruimte, een 
harmonicawand, uit de vloer opkomende tafels, 
perfect onder de keukentafel passende zitbankjes 
met bergruimte en veel lades, heel veel lades. Dit 
alles om zoveel mogelijk ruimte te creëren in het 
kleine appartement met een fraai uitzicht op de 
kustlijn en bergen van de Chinese metropool. Sim-
Plex is het architectenbureau van Patrick Lam, dat 
zich heeft gespecialiseerd in kleine ruimtes.

Het bureau maakt in het zen-appartement van 
het echtpaar Eric en Lory veel gebruik van slimme 
technologie. Niet als futuristische gadgets, maar 
als praktisch hulpmiddel om het dagelijks leven 
te veraangenamen. Zo zijn de lampsystemen, 
aircoschakelaars, gordijnen en in de vloer verborgen 
opkomende tafels spraak gestuurd of te bedienen 
met een afstandsbediening.

Het appartement had origineel 2 kamers. Eric en 
Lory zijn voor hun werk veel de deur uit, waardoor 
oma regelmatig komt logeren om op de kinderen te 
passen. Zij had echter geen eigen ruimte als iedereen 
thuis was. Dat heeft Sim-Plex opgelost met een 
harmonicawand, verborgen in de tv-wand van de 
woonkamer. Zo kan er een extra afgesloten ruimte 
worden gecreëerd waar oma zich kan terugtrekken.

Sim-Plex heeft enkele fraaie foto’s en video’s op haar 
website staan die iedere liefhebber van 
klein wonen eigenlijk even moet zien. Super 
inspirerend! Klik op het www-logo om je te 
vergapen aan zoveel vernuft.

Als ze ergens in de wereld weten om te gaan 
met kleine woonruimtes is het wel in Hong 
Kong. En ze worden er steeds inventiever! In de 
voormalige Britse kolonie zijn dan ook enkele 
meesters in ruimtebesparende oplossingen 
te vinden. Zo ontwierp het bureau Sim-Plex 
onlangs het interieur van een appartement 
van 45 m2 en maakte er een strak modern 
4-kamerappartement van met een zen-sfeer.

MEESTERS in ruimtebesparende 
OPLOSSINGEN kleine ruimtes

Tiny houses staan in ons land steeds meer voor 
een duurzame levensstijl en dat heeft Toyota 
Nederland opgepikt in haar tv-commercial van de 
nieuwe Yaris. Samen met dit nieuwe automodel 
straalt het tiny house van Irene en Martin uit 
Ouddorp in deze reclamespot onder het motto 
Duurzaam is nog nooit zo leuk geweest.

Hoofdrol TINY HOUSE in
TV-COMMERCIAL van Toyota

> De vloer dient als bank als de tafel omhoog is gekomen.
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,,Het zoeken naar duurzame oplossingen zit diep 
in onze genen. Al ruim 20 jaar is Toyota pionier 
in hybride auto’s, omdat we vinden dat we heel 
zuinig moeten zijn op elkaar en de wereld waarin 
we leven’’, vertelt Michel van de Laak, pr-officier bij 
Toyota Nederland. Met haar commercials wil het 
Japanse automerk altijd een lokale snaar raken en 
zo combineerde zij voor de Hollandse markt de 
nieuwe duurzame Yaris met een tiny house. ,,In de 
commercial staat de nieuwe generatie op en laat 
aan de oudere generatie zien dat zuinig ook leuk kan 
zijn. We laten bewust de vader een beetje sceptisch 
en verrast opkijken van de ruimte en de inventieve 
oplossingen die zijn zoon heeft verwerkt in zijn tiny 
house. En daar zitten hele mooie raakvlakken met de 
nieuwe generatie Toyota Yaris Hybrid, want die is ook 
compact, duurzaam en fun.’’

Martijn Wenting en Irene Ubeda zijn apetrots op 
hun tiny house in de commercial. ,,We vinden vooral 
het beginshot heel mooi. Het is natuurlijk gaaf als 
je je eigen huisje levensgroot op tv ziet’’, glimlacht 
Martijn, die wel 2 volle dagen zijn huisje kwijt was. 
,,De opnames duurden van ’s-ochtends vroeg tot 
’s-avonds laat en ze stonden letterlijk met 40 man 
hier rondom ons huisje.’’ Het stel vind het een 
geslaagde reclame, ook al komt hun huisje niet 
helemaal uit de verf. ,,De reclame is kundig en leuk 
in elkaar gezet, maar ons huisje is wel extra klein 
in beeld gebracht. Dat geeft niks. Dat is part of the 
script, zullen we maar zeggen.’’ Ze hebben in elk 
geval veel leuke reacties gehad. ,,We kregen om de 
haverklap telefoontjes en appjes dat ze ons huisje 
hadden gezien. Ook zijn er nu vaak mensen die langs 
ons huisje lopen en zeggen hey, dat is het huisje van 
de tv! Superleuk!’’

> De beide hoofdrolspelers in de tv-commercial van de Yaris.
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SLIM
RUIMTE-
GEBRUIK2

RUIMTE-INNOVATIE OP DE VIERKANTE MM

WERELDWIJD UNIEKE 
PROJECTEN
VAN TINY HOUSES 
TOT DRAAIENDE 
TUINKANTOORTJES 
VAN STROBLOKHUISJES 
TOT VERSCHOLEN 
BOOMHUTTEN
MOOIE VERHALEN OVER 
BOUWWIJZE EN GEBRUIK
PRACHTIG 
BEELDMATERIAAL 
EN LINKS NAAR 
VERHELDERENDE 
VIDEO’S

boek

Ook verkrijgbaar als e-book

U kunt dit boek
bestellen op  
www.bouwtotaal.nl/ 
slim-ruimtegebruik-2

Leer ontwerpen 
en bouw je 
eigen woning

KLIK HIER!KLIK HIER!

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

https://www.bouwtotaal.nl/slim-ruimtegebruik-2/
http://www.tinyhouseacademy.nl/
https://tinyhouse-store.nl/
https://urineseparator.com/
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APPEN
met FRIEDA

Zoals zoveel zaken staan ook Frieda’s 
tiny house-initiatieven in de USA 
voorlopig even on hold. Dus niets om 
over te appen? Natuurlijk wel! Er 
komt altijd wel iets boven drijven. 
Het gesprek komt uiteindelijk op 
communities. En op verse groenten en 
chocolade!

Hoi Frieda, alles goed? Nog wat leuks te 
vertellen over klein wonen overseas?

Chocolade?

 
Wow! Dat ziet er goed uit! Alles zelf op 
eten? :-)

 Ja, ik eet het graag op! En delen.

Over delen gesproken. Kwam deze foto 
laatst nog tegen. Is van de tiny house 
meetup in Nederland. Had ik in mijn 
woongroep georganiseerd. Uiteraard in 
goed overleg met de overige bewoners!

Ja, ik heb 10 jaar in verschillende 
woongroepen in Nederland gewoond, 
waarvan de laatste ook op 19 m2 was. 
Tiny dus! 

Ik denk vooral als een directe reactie 
op de maatschappij. Het anders willen. 
Qua milieu. Qua hebben van spullen. Ik 
bedoel, die wasmachine kan ook best 
draaien voor 3 andere singles of zelfs 
nog een (klein) gezin. Daarnaast ook 
het willen hebben van meer contact 
met mensen. Soms ook vanuit zorg 
voor elkaar.

Grappig! Naast een tiny house heb je 
dus ook in een groep gewoond?

Communities worden steeds 
populairder. Zowel bij jong als oud. Hoe 
komt dat, denk je?

Ik ben al enige tijd niet in de USA 
geweest vanwege corona. Het project 
waar ik bij betrokken ben staat 
ook door omstandigheden in de 
wacht. Ik ben zelf nu ook even met 
andere richtingen bezig zoals mijn 
bedrijfsconsulting en vooral chocolade.

Yep! Dit doe ik tegenwoordig graag.
 

http://mytinyhouse.nl/
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De grap is echter, dat er aan de ene 
kant meer aandacht voor is en er meer 
mensen zijn die een nieuwe woongroep 
op willen zetten, terwijl bestaande 
woongroepen soms moeite hebben 
met het vinden van nieuwe mensen.

Ik weet dat uit ervaring. Nieuwe 
kandidaten zoeken was steevast 
een gedoe. In de tussentijd is er veel 
aandacht gekomen voor anders wonen. 
Tiny houses hebben daar ook een grote 
rol in gespeeld. Toch is het vinden van 
nieuwe mensen niet erg veranderd. 
Een vriendin van me, uit Amsterdam, 
is bezig met het opzetten van een 
nieuwe woongroep. Er zijn daar genoeg 
kandidaten voor op dit moment, maar 
ik begrijp van haar ook dat bestaande 
woongroepen in Amsterdam zelfs enige 
leegloop ervaren.

Persoonlijk merk ik dat de behoefte er 
vaak wel is. Behoefte ook gewoon aan 
het willen dromen over anders wonen. 
Die droom delen met anderen. Het 
bedenken en uitwerken. De praktijk valt 
vervolgens soms tegen.

Soms door gebrek aan een werkelijke 
woonplek. Soms omdat het erg veel 
tijd, geld en energie kan kosten. Wie 
trekt die kar? Soms ook omdat als het 
puntje bij paaltje komt mensen toch 
niet zo hetzelfde denken over details 
als eerder gedacht. Dan is de fase daar 
van concessies doen. Als jij daar dan zit 
met een hele duidelijke droom, dan kan 
het lastig zijn als die door een ander 
anders vorm krijgt. Als het dan ook 
al enige tijd duurt en nog langer kan 
duren voordat het er is, dan is afhaken 
iets wat veel gebeurt. Dus de groeiende 
aandacht voor nieuwe woongroepen 
hoeft niet te betekenen dat ze ook als 
paddenstoelen uit de grond springen.

Weet ik niet. Ik heb in de woongroepen 
zelf met mensen gewoond die dat wel 
konden: aanpassen aan elkaar.

Oh, is dat zo?

Bijzonder! Enig idee hoe dat komt?

In welk opzicht?

Initiatieven genoeg, maar de bereidheid 
voldoende water bij de wijn te doen is 
dus vaak het struikelblok. Zou je niet 
verwachten van mensen die graag in 
een community willen wonen. Toch?

Daar was het zelfs soms een mooie 
dans en deed dat ook weer persoonlijk 
wat met je. In de zin van ontwikkeling 
als mens. Vooral als je veel deelt. Dat is 
intensief, intens EN heel erg leerzaam. 
Het geeft veel. Het vraagt veel. Bij het 
intrekken hadden we een andere groep 
dan toen ik wegging. Daarmee was 
de woongroep ook qua energie totaal 
anders. Dus zelfs als je van tevoren 
van alles bedenkt kan het tijdens het 
wonen ook volledig veranderen.

Ik heb zelf 2 vormen ervaren. Volledig 
zelfstandig met eigen badkamer, 
keuken, opgang. Als iemand niet wist 
dat het een woongroep was dan zou 
je het niet zeggen van de buitenkant.  
Daarnaast ook een paar jaar in een 
woongroep met eigen ruimte (19 m2), 
gedeelde badkamer en keuken. Daar 
werd ook iedere avond, behalve het 
weekend, samen gegeten. Dat heet 
allebei centraal wonen, maar is een 
totaal andere ervaring!

Dat ben ik met je eens. In de 
woongroep waar we meer deelden 
wisselden we ook veel vaker van 
mensen. In de woongroep waar alles 
zelfstandig was, met meer privacy, was 
de gemiddelde verblijftijd hoger.

Ik weet niet of dit nu zozeer het 
individualisme is. Vroeger was 
je in sommige situaties gewoon 
genoodzaakt om bij elkaar te leven. Er 
was soms geen andere keuze. Nu is die 
keuze er wel. Dus als je op een gegeven 
moment klaar bent met je buurman die 
de wc niet netjes achterlaat, terwijl het 
met allerlei briefjes op de deur wordt 
gevraagd en ook in de maandelijkse 
vergadering voorbij komt, dan ga je op 
zoek naar iets anders. Omdat het kan.

Hoe zag jouw community eruit?

Dat geloof ik. Ik denk toch dat 
de meeste belangstellenden 
tegenwoordig voor een grote mate 
van zelfstandigheid en privacy gaan 
binnen een community. Op zichzelf 
en delen en zorgen waar nodig. Zie je 
ook bij veel tiny house communities en 
projecten als De Knarrenhof. 

Het individualisme zit blijkbaar nog 
best diep geworteld.

Haha, het toiletgebruik van de 
buurman als agendapunt!
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Grappig hè? Dat bedenk je vaak ook 
niet van tevoren, dat het die zaken 
zijn die besproken moeten worden. 
Wij hadden hele gesprekken over het 
wel of niet plaatsen van wasrekjes in 
de tuin... en de temperatuur van de 
gemeenschappelijke koelkast. Dan 
gebeurde het wel eens dat er in de 
vergadering was afgesproken dat hij op 
5 graden moest staan. Was er eentje 
die hem dan toch zelfstandig, in de 
hoop dat het niet op zou vallen, weer 
naar 7 zette. Hahahaha, volwassen 
mensen. Met eigen bedrijven en zo.

Yep! Een mens is ook daar een 
mens. Het project met tiny houses, 
vakantiehuisjes en campers, waarbij 
ik betrokken ben, loopt ook tegen 
dat soort zaken aan. Terwijl dat een 
community is waar ze elkaar kennen 
en de buurt in de gaten houden voor 
elkaar, maar niet veel delen. Dan is 
het niet de koelkast die het probleem 
oplevert, maar dan is de jacuzzi niet 
goed achtergelaten. Of loopt er toch 
iemand met de hond niet aan de lijn.

Iets wat veel sterker in de USA is zijn 
HOA’s. Home Owners Associations. De 
meeste buurten hebben dat, althans, 
zodra het iets dichtbevolkter is. Die 
hebben veel macht, ook als het gaat 
om uiterlijk van je tuin. Regels over 
huisdieren. Parkeren. Geluidsoverlast. 

Je ziet het in NL inderdaad vaak 
in appartementencomplexen, iets 
vergelijkbaars als een HOA. In de USA 
heeft de HOA alleen meer middelen in 
regelgeving om regels te handhaven en 
zie je een HOA veel vaker en bij allerlei 
verschillende woonvormen en wijken. 
Een HOA heeft in zijn statuten (bylaws) 
namelijk ook door de staat geregelde 
aspecten. Dat is echt ook veel officiëler.

Haha, dat zou je denken. Nee, mijn 
ervaring is dat als je dingen juist niet 
regelt, het ook niet goed gaat. Mijn 
ervaring is dat sommige zaken echt 
moeten staan. Duidelijk regelen!

Tja, samenleven is niet gemakkelijk! 
Gaat het in USA net zo?

Een soort Vereniging Van Eigenaren?

Is dat ook niet het probleem van 
stotterende communities, al die 
regeltjes? Zou de hoofdregel niet leven 
en laten leven moeten zijn?

Ik vind de HOA’s die ik ervaren heb 
overigens VEEEEEL te streng en 
bemoeierig. Soms heb je het over het 
plaatsen van een struik! Een struik! 
Hup, mijn tuin uit bestuur!

Kan zo maar. By the way, mijn tiny tuin 
van 6 m2, op het schooltuinencomplex 
van mijn zus, is geweldig. Heb er toch 
een berg eten vanaf gehaald!! Groene 
vingers vierden zege!

Maar dit terzijde,  Je ziet in de USA 
door de HOA’s dan ook veel keurige 
eenheidsworststraten. Maar in een 
buurt waar geen HOA zit, daar is het 
vervolgens soms een enorme bende! 
Oude autowrakken op de oprijlaan. 
De kapotte koelkast die weg staat te 
roesten en maar niet weggebracht 
wordt.

Het hangt uiteraard erg af waar je 
zit. Het kan per buurt anders zijn. Er 
zijn wel soepelere HOA’s waar je wel 
zelf je tuin kunt invullen, maar de 
aanwezigheid en de bylaws van de HOA 
maken een veel groter deel uit in de 
keuze waar je wilt wonen dan in NL.

Geen HOA betekent soms ook 
dat er wél ruimte is voor andere 
woonvormen. Voor andere materialen. 
Voor meer en ander groen.

Ik denk wel dat er meer komen. Vooral 
woongroepen met eigen zelfstandige 
woningen (tiny of niet). Maar ik denk 
dat het een kleine markt blijft. Het is 
niet voor iedereen. En dat maakt het 
dan ook weer leuk. Variatie!

Een eigen moestuintje is dan helemaal 
uit den boze. Of niet?

Uitersten of ligt het gros in het midden?

Wat voor een toekomst zie jij voor 
communities?

Zeker! We gaan het zien. Spreek je 
weer!



36 i

,,TINY HOUSES 
mogen best wat 

AUTHENTIEKER’’

Interieurarchitect Elvis Kaltofen gaat voor meer persoonlijke signatuur

IN
TER

VIEW

Het ontwerp van je interieur zou het 
resultaat moeten zijn van een kijkje in de 
spiegel. Dat vindt Elvis Kaltofen, een van 
de 25 winnaars van de ontwerpwedstrijd 
van de BouwEXPO Tiny Housing. De 
functionaliteit van een tiny house voert 
nog teveel de boventoon volgens de jonge 
interieurarchitect, die liever ziet dat de 
persoonlijkheid van de bewoner centraal 
staat.
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Een thuis bij jezelf. Dat is de alleszeggende titel die de 
destijds 26-jarige Elvis Kaltofen in 2016 geeft aan zijn 
tiny house-ontwerp voor de architectuurprijsvraag 
Bevrijd Wonen, Jouw Ideale Tiny House in Almere! in het 
kader van de BouwEXPO Tiny Housing Almere. Een 
kleine patiowoning met een persoonlijke signatuur 
en ruimtebesparend vernuft. 
,,Ik experimenteer graag 
met nieuwe vormen van 
ruimtelijk gebruik in publieke 
of privéomgevingen. De tiny 
house-ontwerpwedstrijd 
in Almere gaf me de 
mogelijkheid om dit 
experiment aan te gaan met 
een belangrijk gegeven vanuit 
de gemeente: ontwerp een 
tiny house van maximaal 50 
m2. Een uitdagende opgave!’’

Elvis besteedt in zijn ontwerp, 
dat hij samen met collega-
architect Thom Hamers 
uitwerkt, veel aandacht aan 
licht, lucht en ruimte, maar 
vooral ook aan de bewoner. 
, Uitgangspunt was de 
centrale plek van het huis: 
de patio. Daarnaast vond 
ik het belangrijk om na te 
denken over een concept 
dat gebaseerd is op de 
primaire activiteiten die een 
bewoner zou hebben in deze 
patiowoning: koken, eten, 
ontspannen, werken en 
slapen. Allerlei activiteiten 
die plaats kunnen vinden 
in je huis. Hier zijn de 
ontwerprichtingen uit voort 
gekomen.’’ 

Als interieurarchitect maakt 
hij uiteraard ook veel werk 
van de faciliteiten binnen. 
,,Om de verschillende 
activiteiten volwaardig 
mogelijk te maken, is 
flexibiliteit nodig in het 
kleinschalig wonen. Ik heb 
nagedacht over hoe je door 
een beperkt aantal extra 
handelingen een andere 
functie op dezelfde plek in 
het huis realiseert.’’

Door het hele huisje tref je 
allerlei ruimte besparende 
spitsvondigheden aan. ,,Op de begane grond 
functioneert de inbouwkast ook als een eet- en 
werkplek, doordat je het tafelblad hieruit kunt 
klappen. Op weg naar de eerste verdieping zijn er 
in de traptreden lades verwerkt om bergruimte 
maximaal te benutten. Onder de hele trap is een 

schuur gesitueerd, die vanaf buiten te benaderen 
is. Denk aan je fiets of gereedschap dat je ook 
beschut wil stallen’’, vertelt Elvis, die zijn aangeboren 
interesse voor kunst en creativiteit graag combineert 
met architectuur. ,,In de flexibele ruimte op de 
eerste verdieping staat een multifunctioneel meubel. 

‘s Nachts functioneert 
dit meubel als slaapplek. 
Overdag zou het kunnen 
functioneren als zit- en 
leeshoek door het in te 
schuiven als bank. Je kunt hier 
ook extra vloeroppervlakte 
mee creëren om een 
ontspanningsactiviteit, 
zoals yoga of schilderen, 
uit te voeren. Een zachte 
afscheiding, in vorm van een 
gordijn, kan de mate van 
daglicht richting het meubel 
regelen.’’

In zijn Een thuis bij jezelf speelt 
de patio een belangrijke rol. 
Daarin staat een mooie grote 
boom. ,, De natuur maakt 
een essentieel onderdeel uit 
van het ontwerp. Elk seizoen 
brengt zijn eigen sfeer en 
ritme in het huis. De boom 
in de patio krijgt ook zijn 
eigen podium hierin, met een 
bijzondere functie. Vanuit 
de patio geven de bladeren 
van de boom een natuurlijke 
zonwering voor alle primaire 
woonfuncties. Door de ramen 
open te schuiven kan de 
patio op een directe manier 
onderdeel worden van de 
woonruimtes. Op de eerste 
verdieping is een balustrade 
ontworpen voor de veiligheid 
om hier ook een relatie met 
de patio mogelijk te maken. 
Op die manier kan de natuur 
een verlengde worden tijdens 
ontspanning, werken, eten 
en andere activiteiten van de 
bewoner.’’
 
De Almeerse jury van de 
ontwerpprijsvraag is lovend 
over de inzending. Zij 
roemt vooral het feit dat 
de ontwerpers voor meer 
zaken oog hebben dan alleen 
functionele meters om een 

bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en 
noemt het in de groep van kleine villa’s het beste 
voorstel. Elvis en Thom horen bij de 25 winnaars, 
die hun ontwerp mogen realiseren in de Almeerse 
wijk Poort. Zover komt het echter niet. ,,Nadat we 
te horen kregen dat we gewonnen hadden, begon 

T i n y  H o u s i n g  P e r m a n e n t  E e n  t h u i s  b i j  j e z e l f

,,De natuur maakt 
een essentieel

onderdeel uit van 
het ontwerp’’
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ik met mijn masterstudie Interieurarchitectuur 
aan de kunstacademie in Utrecht. Dat was pittig! 
Een verdiepende studie doen en daarnaast nog 
de uitwerkingen en zakelijke overeenkomsten 
voor de realisatie van het tiny house. Daarnaast 
had ik gerekend op wat meer begeleiding van de 
gemeente Almere bij dit deel van het proces. Door 
deze combinatie van factoren besloot ik uiteindelijk 
me volledig te richten op mijn master’’, aldus de 
geboren Limburger, die dit besluit met pijn in het 
hart neemt. ,,Heel jammer natuurlijk. Maar dat 
betekende niet dat ik dit ontwerp in de prullenbak 
heb gegooid. Daarnaast heb ik tijdens het sparren 
met de gemeente en de medefinalisten goede en 
waardevolle contacten opgebouwd. Daarmee is het 
voor mij dus geen gemiste kans geweest.’’

Nu hij zelfstandig ontwerper met een eigen 
studio is, wil Elvis zijn tiny house-ontwerp nieuw 
leven inblazen. ,,Nu ik de eigen regie heb over 
verschillende projecten ga ik deze patiowoning 
verder ontwikkelen. Het conceptontwerp staat 
vast. De komende tijd zal ik meer gaan focussen op 
duurzame bouwmethodes en afwerkingen, zoals 
bijvoorbeeld CLT bouw, een kruislings verlijmde 
houtconstructie, en HPL Paper Wood. Ik zoek nu dan 
ook contact met partijen die gespecialiseerd zijn in 
duurzaam bouwen en afwerken. Verder zie ik de 
mogelijkheid om hier een serie van te kunnen maken 
in de vorm van een straat of dorp. Hoe gaaf zou het 
zijn om dit soort patiowoningen in een omgeving te 

> Elvis aan het werk in zijn eigen studio.

,,De komende tijd
ga ik meer focussen 

op duurzame 
bouwmethodes’’
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zien waarin de binnennatuur afzonderlijk aangepast 
is aan de manier van wonen. De karakteristieken 
van elke patio mogen wat mij betreft een directe 
weerspiegeling zijn van de bewoner.’’

Het persoonlijke leven van de bewoner mag wat 
Elvis betreft wat meer het uitgangspunt zijn van de 
hedendaagse architectuur. ,,Ik heb een fascinatie 
voor communicatie door middel van ruimte. Ik vind 
het belangrijk om ruimtes te ontwerpen die een 
weerspiegeling zijn op de gebruiker of bewoner 
ervan. Daarom vind ik het altijd leuk om te zien 
hoe mensen op verschillende manieren leven en 
hoe zij hun interieur daarop hebben aangepast. 
De uitdaging zit vooral in het ruimtegebruik 
binnen. Naast het ontwerpen met flexibiliteit en 
multifunctioneel gebruik daag ik mijzelf, maar ook 
tiny house-bewoners, uit om in eerste instantie eens 
na te denken over wie je bent en wat je het liefst doet. 
Jezelf als bewoner goed kennen is een belangrijk 
uitgangspunt, dat dan omgezet kan worden naar 
ruimtelijke taal’’, legt de 30-jarige interieurarchitect 
uit.

Goed naar jezelf kijken is ook de tip die Elvis wil 
meegeven aan iedereen die zelf een tiny house wil 
ontwerpen. ,,Het is heel erg tof om de ambities en 
het doorzettingsvermogen van deze mensen te 
zien. Het is een hele onderneming om je tiny house 
te realiseren. Kennis en ervaringen blijven delen 
is belangrijk, maar ik zie wel dat de meeste tiny 
houses vooral erg functioneel zijn. Het is bijna een 
typologie aan het worden. Je herkent ze direct. Het 
mag voor mij wat authentieker, zonder dat het een 
schuur of miniatuur van een groot huis wordt. Denk 
vooral ook na over je eigen leefsituatie. Ga een dag, 

week of misschien wel een maand na: hoe sta je op? 
Wat trek je aan? Hoe kook je het liefst? Wanneer 
ontvang je gezelschap? Hoe en wanneer ontspan je 
je? Probeer jezelf goed te kennen en zet deze om 
in een eenvoudige ruimtelijke taal. Ik geloof in een 
goede relatie tussen leefwijze, interesses en een 
interieur dat daarbij hoort. Ik denk daar graag over 
mee en kijk ernaar uit om in de toekomst samen te 
werken met bewoners en partijen, die de ambitie 
van kleinschalig wonen willen nastreven.’’
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> Het winnende ontwerp van Elvis en Thom voor de BouwEXPO Tiny Housing Almere.
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,,Jezelf als 
bewoner goed 
kennen is een

belangrijk
uitgangspunt’’
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VLOG

HILDE & OSCAR

Hilde de Leeuw en Oscar van Keulen gingen 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. 

De vlogs van het vrolijke stel gaan niet altijd alleen maar over klein wonen, maar ook 
over duurzame en ecologische manieren van leven of bouwvormen. Dit keer zijn zij op 
bezoek bij Hans Roverts, die een ruïne ombouwt tot een magisch huis met behulp van 
natuurlijke en gerecyclde materialen. Zijn motto is: tekort stimuleert creativiteit. Wat te 
denken van chipszakken als isolatie?

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

CHIPSZAKKEN
als ISOLATIE

https://findingabetterwaytolive.com/
https://youtu.be/xhfEcT8DW8k
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Stro, aarde en pleister
Simon en Jasmine Dale uit Wales zijn grote fans 
van natuurlijke bouwmaterialen en leven in 
harmonie met de natuur. Simon heeft inmiddels 
twee keer een eigen huis gebouwd, waarbij 
hij onder andere gebruik heeft gemaakt van 
strobalen als isolerende bouwstenen, afgewerkt 
met aarde en kalkpleister. ,,We maken een frame 

Door de toename van natuurlijke bouwmaterialen verandert ook de manier 
waarop we onze huizen bouwen. Stenen stapelen en beton storten maken 
langzaam plaats voor strobalen leggen en wanden boetseren. Geen verrassing 
dat ook hier de wereld van kleine gebouwtjes voorop loopt. 

Tekst & illustratie: Marcel van Mierlo
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KLEIEN,
KNEDEN EN
BOETSEREN

van eiken dunningen, vrij hout uit de omgeving, 
en bouwen een dak met spanten van rondhout. 
Zelfdragend, lokaal beschikbaar, esthetisch fraai 
en gemakkelijk uit te voeren’’, vertelt Simon. In 
de gebouwtjes wordt stro verwerkt met Cob (klei, 
zand en water), kalk en houten kozijnen. Jasmine 
benadrukt het belang van natuurlijke gebouwen. 

,,We staan op een kruispunt van bouwen, wonen en 
leven. Laten we de Living Earth-weg kiezen.’’
 
Bekijk deze inspirerende video over 
natuurlijk bouwen, wonen en leven van 
Simon en Jasmine Dale.
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> Fraaie entree van Cob met aanpalende serre.

> Veel natuurlijke elementen in het interieur.

https://www.youtube.com/watch?v=wUxIN3FIvks&feature=youtu.be
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Lego met geperst stro
Steltloper is een koepelvormig gebouwtje met een 
complete schil van geperst stro. Pim Hondeveld, 
eigenaar van Straw Blocks Systems, vertelt vol 
passie: ,,Een Steltenberg is een type hooiberg in onze 
streek, de Achterhoek en Twente. De hooiberg staat 
op palen of stelten met een droge ruimte eronder. 
Een roggemijt, eivormig, had vroeger de functie van 
opslagdepot van schoven, die van het land kwamen, 
dus de ongedorste versie van graan of stro. Die 2 
gecombineerd heb ik de naam Steltloper gegeven, 

een vogel die voorkomt in drassige 
gebieden in Nederland.’’

Pim legt uit hoe het bouwsysteem 
werkt. ,,Stro is een restmateriaal. De 
ruwe strobalen worden door ons met 
een minimum aan energie industrieel 
omgevormd tot legoachtige geprofileerde 
stroblokken, die ook nog eens maat 
en vormvast zijn. De blokken worden 
verwerkt in dragende prefabelementen 
voor gevels, vloeren en daken, zodat je 
een compleet casco in stro kunt bouwen. 
Professioneel bouwen met stro is voor 
mij ecologisch prefab bouwen met een 
minimale footprint voor een 
aantrekkelijke kostprijs.’’ 
Zie hier een video over De 
Steltloper. >>

Stropaleis in Minitopia
In Minitopia in ‘s-Hertogenbosch wordt 
geëxperimenteerd met nieuwe woonvormen. 
,,Naast de ongeveer 20 huizen die met eigen geld 
zijn gebouwd, is er ook een samenwerking ontstaan 
tussen Rezone, dat zijn de bedenkers van Minitopia, 
en de Bossche woningcorporatie Zayaz. 5 huurders 
konden kiezen uit een zelfbouwpakket of een 
bewonersbudget van 30.000 euro‘’, vertelt Nadja van 
Griendt, die samen met Waiworrie een demontabel 
huisje van strobalen en leem bouwde. ,,Ons huis van 
circa 50 m2 heeft 3 units, iedere unit is een zeshoek. 
De constructie is van Douglas, het houten frame is 
opgevuld met op maat gemaakte stroblokken en 
de muren zijn afgewerkt met 3 lagen leem. Het dak 
heeft een flinke overstek om de lemen muren te 
beschermen. De rest van de materialen, zoals ramen 
en deuren zijn tweedehands of hergebruikt om het 
huisje zo duurzaam mogelijk te maken.”

Tijdens de bouw is een korte 
documentaire gemaakt over Nadja’s 
stropaleis. Bekijk deze hier >>
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> Nadja’s stropaleis in ‘s-Hertogenbosch.

> Nadja’s interieur.

> De door een hooiberg geïnspireerde Steltloper.

https://www.youtube.com/watch?v=_KYg_1j06dQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR33HO_zqNX9G9jfV3XIOguWVj2gnWmdFg9dvAv0tUF_K-04o-YpCYZ7gW4
https://youtu.be/gunQ9ITw9sg
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Conny Koster’s Cobresort
,,De coniferen, die als afscheiding met de buren 
functioneerden, gingen uit de tuin. Wat overbleef 
was heel veel ruimte. In een tijdschrift kwam ik een 
artikel tegen over een Cob-huisje van Annemarie en 
Peter van der Beek, Cob-pioniers in Nederland. Ik 
kocht het gelijk en mijn fantasie deed de rest’’’, vertelt 
beeldend kunstenaar Conny Koster enthousiast. 
Voor haar was het hele project een kunstproject en 
een uitdaging om het voor elkaar te krijgen met zo 
min mogelijk kosten. ,,Omdat ik zelf ook beelden en 
vormen maak met klei was de verbinding met klei al 
aanwezig.’’

Conny heeft het boekje van Annemarie en Peter 
gebruikt als leidraad en aangepast aan haar eigen 
plek in de tuin. ,,De fundering heb ik gemaakt van 
grind, dat ik gratis kon opgraven uit iemands tuin. 
De opbouw is van onbehandeld hout en het dak, 
het hout en de ronde palen van kastanjehout heb 
ik gekocht. De 4 staanders zijn gemaakt van 2 
dikke palen van een schooltje waar ik vroeger een 
kinderatelier had.’’  Van februari tot juli 2018 heeft 
Conny in haar eentje de opbouw gemaakt. Van 
juli tot eind oktober heeft ze vervolgens de muren 
eronder gekleid. ,,Het was een hete zomer in 2018. 
Intens en heerlijk voelde het, dicht bij mezelf en bij 
de aarde.’’

Meer informatie over Cob-bouwen vind 
je op de site en in het boekje Natuurlijk 
bouwen met Cob van Annemarie en Peter 
van der Beek. >>

Kerterres
Zo’n 25 jaar geleden bouwde Evelyne Adam een 
achthoekig huis van hennep en kalk met een rieten 
dak. Een heel eenvoudig en natuurlijk huis, omdat 
ze zo dicht mogelijk bij de natuur wilde zijn. Maar 
het was niet dichtbij genoeg, dus begon ze een rond 
huisje te bouwen, bleef haar Kerterre verbeteren 
en ging er uiteindelijk in wonen. De belangrijkste 
materialen zijn lange hennepvezels, hydraulische 
kalk en wat zand en stenen. Evelyne Adam: ,,De 
Kerterres kunnen worden aangesloten op allerlei 
installaties, net als een klein huisje, een yurt of 
een standaard huisje. Sommige van onze Kerterres 
zijn voorzien van zonnepanelen en we hebben het 
plan om stromend water uit de put te halen met 
een zonnepomp. Het huis met rieten dak heeft een 
hout gestookte boiler, die ook in een Kerterre kan 
worden geïnstalleerd. Er zijn veel oplossingen en we 
zijn altijd op zoek naar nieuwe off-grid 

concepten.”

Maak hier verder 
kennis met Kerterre. >>

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 en Finny & Bob
Ontdekken Europa, met zelf getekende illustraties!
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> Conny bouwde haar huisje helemaal zelf.

> Conny’s knusse interieur.

> Een van de kunstzinnige Kerterres.

> Het interieur van een Kerterre.

http://www.levenintuinen.nl/
https://www.annemarievanderbeek.nl/natuurlijk-bouwen-met-cob/
https://www.youtube.com/watch?v=8Oq90zUAYFM&feature=youtu.be
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Het was een heerlijke 
zomer. Bijna vergeten hoe 
strak blauw en wolkeloos 
Hollandse luchten kunnen 
zijn zonder verstorende 
vliegbewegingen. 
Vliegschaamte was door 
corona nog nooit zo groot. 
En dus gingen veel mensen 
ontdekken hoe mooi ons 
eigen landje is. 

Het mooiste plekje waar ik 
deze zomer genoot was, 
tijdens een barbecue op 
een prachtige zomeravond, 
onder het dak van een 
verbouwde hooiberg bij 
een eveneens prachtig 
verbouwde boerderij. 
Genoten van een heerlijke 
salade en uitzicht op 
Natura 2000-weilanden. 
Boerderijen hebben voor 
mij iets nostalgisch. Ik ben 
geboren en getogen op 
een actieve veeboerderij 
in het Groene Hart. Later 
heb ik als projectleider 
jarenlang in het hele land 
boerderijen bezocht die 
mogelijk geschikt waren om 
omgebouwd te worden voor 
meervoudige bewoning. 
Onze focus in het kader van 
de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen was 
meervoudige bewoning door senioren. De Stichting 
WSB is inmiddels alweer 9 jaar geleden opgegaan in 
LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie).

Tijdens de barbecue kwam het gesprek 
vanzelfsprekend op de vraag of de bewoners van 
de mooi verbouwde boerderij ook overwogen 
hebben de boerderij met meerdere huishoudens 
te gaan bewonen. Dat was niet het geval, want 
financieel gezien niet nodig en het erf dagelijks delen 

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.

met anderen is niet voor 
iedereen een toegevoegde 
waarde. Bijplaatsen van 
één of enkele tiny houses 
op het erf was bij deze 
eigenaar zeker ook geen 
optie. Leefstijlen zijn niet bij 
iedereen gelijk en dat maakt 
de samenleving zo kleurrijk.

Juist op het moment dat 
ik een aanvang maakte 
met het schrijven van 
deze column ontving ik 
een berichtje dat Erfdelen 
in de Duurzame Top 100 
van Trouw vermeld zou 
gaan worden. Erfdelen is 
een met de Stichting WSB 
vergelijkbaar initiatief. 
Sinds het online gaan 
van de website Erfdelen 
hebben meer dan 1800 
belangstellenden (ruim 
1200 huishoudens en 
groepen die de nieuwsbrief 
ontvangen) positief en vaak 
enthousiast gereageerd: Ja, 
zo willen wij ook wel wonen.

Erfdelen levert met hun 
concept een bijdrage aan 
de vitaliteit en het goede 
leven op het platteland. Uit 
alle positieve reacties die 

zij uit het hele land krijgen, concludeert Erfdelen dat 
velen op dezelfde lijn zitten. Van de respondenten 
is tweederde 50-plus, maar ook veel jongeren en 
gezinnen reageren. Bij de projecten is soms ook 
aandacht voor tiny houses. Grootste probleem blijft 
betaalbare locaties vinden. Wie een mooie locatie 
weet en deze samen met anderen wil omvormen tot 
een project Erfdelen kan dat melden op de website. 
Kijk voor meer info op de website van Erfdelen. 
Mooie plekjes zijn ook te vinden op Buitenstate en 
Omslag.

Wolkeloze luchten en erfdelen
Anders, Actief en Comfortabel Wonen
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https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/woonvarianten
http://www.lacota.nl/
https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/e-magazine/
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.erfdelen.nl
https://www.buitenstate.nl
http://www.omslag.nl/wonen/woongroepen.html
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DRIJVEND tiny house
HOLLANDS wapen

tegen WONINGNOOD?

Klein wonen op het water lastig, maar niet onmogelijk

Net als tiny houses op wielen of op de grond zijn er ook heel veel drijvende huisjes 
in de recreatiesector, maar langzaamaan komt er ook meer belangstelling om 
permanent in een tiny house op het water te wonen. Het geringe aantal beschikbare 
ligplaatsen maakt het lastig, maar onmogelijk is het niet. ,,Als projectontwikkelaars 
en gemeenten brood zien in drijvende tiny houses, dan kan zo’n project van de grond 
komen’’, laat de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) via secretaris Liesbeth 
Koning weten. Ook ondernemer Daniel Vandy, importeur van drijvende huisjes, ziet 
mogelijkheden. ,,Het zou toch prachtig zijn als alle open plekken op het water bij 
gemeentekernen kunnen worden benut voor huisjes op het water?’’

©
 M

aj
da

 F
or

st
ne

r



47 i

Wonen op het water is volgens 
Daniel Vandy voor velen een ultieme 
woondroom. ,,Het leven op het water-
element is iets dat niet te vergelijken is 
met het land. Het schept ruimte en een 
vrije relatie. Echt ongekend. Vaak als 
het weer en het water lekker is, neem 
je gauw een duik ter verkoeling. Zalig. 
Ook de watervogels en natuur op het 
water komen veel dichterbij. Je wordt 
er meer een deel van. Daarnaast is de 
afstand tot je buur meestal wel ruim 
en heb je ook weinig last van je buren. 
Vaak heb je nog een stukje land aan de 
wal, dat ook als tuintje kunt gebruiken 
en voor een opbergschuurtje’’, steekt 
de Drontenaar enthousiast van wal. Hij 
is ervan overtuigd dat wonen op het 
water toekomst heeft en is recent met 
zijn bedrijf Ecosave gestart drijvende tiny houses van 
het Sloveense Adria te importeren. ,,Deze voorzien 
wij dan van onze water- en energiebesparende en 
zelfvoorzienende technieken. Ik geloof echt dat de 
oplossing van de woningnood moet gebeuren op 
het land én het water. Op het water is in Nederland 
nog de grootste potentie om dit in te vullen. Er zijn 
ook minder restricties. In principe kun je vrij snel 
diverse ligplaatsen creëren.’’

Het creëren van ligplaatsen staat echter al jaren op 
een heel klein pitje bij de Nederlandse overheden. 
De LWO tempert dan ook teveel enthousiasme 
over mogelijkheden voor tiny houses op het water. 
,,Het vinden van een kavel om een drijvende 
woning te bouwen of een aangewezen ligplaats 
voor een varend woonschip is heel erg lastig, zo 
niet bijna onmogelijk. Naar het zich laat aanzien 
zal dat net zo lastig en misschien lastiger zijn als 
iemand een drijvend tiny house wil bouwen. Wel zien 
we de laatste tijd  kavels met drijvende woningen 
ontstaan, ontwikkeld in een samenwerking tussen 
gemeenten en projectontwikkelaars. Deze woningen 

vallen overigens in het duurdere segment van de 
vrije sector. Als projectontwikkelaars en gemeenten 
brood zien in drijvende tiny houses, dan kan zo’n 
project van de grond komen. Het is maar net of er 
geld aan te verdienen valt.’’

De LWO waarschuwt belangstellenden om zeker 
niet te overhaast een woonboot of drijvend tiny 
house aan te schaffen. ,,Je moet eerst een plek 
hebben waar je mag wonen. Een tiny house op 
wielen kan je nog op een camping neerzetten, 
erin gaan wonen en elders ingeschreven staan. 
Een drijvend tiny house wordt direct gezien als een 
woonboot, niet als een pleziervaartuig, dus wordt 
het moeilijk in een jachthaven een plek te vinden. Bij 
de LWO zijn teveel drama’s bekend van mensen die 
ondoordacht een woonboot kochten zonder recht 
op een ligplaats. Er zitten ook meer juridische haken 
en ogen aan het legaal drijvend kunnen wonen dan 
aan het wonen in een tiny house op een camping. 
Belangstellenden zullen zich tot scheepsmakelaars 
moeten wenden als ze op een volledig legale wijze 
drijvend willen wonen in een tiny house. Soms 
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> Drijvende tiny’s van Adria.

> Er is veel vraag naar ligplaatsen voor woonboten in Nederland.
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worden er ligplaatsen aangeboden zonder drijvende 
woning of zonder varende woonboot. Reken echter 
op forse prijzen.’’

Hoewel veel mensen dromen van klein en vrij 
wonen op het water heeft de LWO nog geen vragen 
over drijvende tiny houses gekregen. ,,Er is al 
jaren een veel grotere vraag naar ligplaatsen voor 
varende woonboten en percelen voor drijvende 
woonbouwwerken dan door de overheid wordt 
aangewezen in bestemmingsplannen. De LWO kan 
zich wel goed voorstellen dat de woningnood en 
de toenemende vraag naar tiny houses leidt tot een 
nieuwe niche naast het tiny house en tiny house op 
wielen, het drijvende tiny house. Het is wachten op 
het zwevende tiny house’’, grapt Liesbeth namens 
het LWO-bestuur. Daniel Vandy loopt dus alvast op 
de muziek vooruit met zijn drijvende tiny’s. ,,Er is 
eigenlijk veel meer plek in Nederland voor drijvende 
tiny’s dan dat er nu wordt aangeboden. Soms kun 
je bij een grote jachthaven een plek krijgen, soms is 
een gemeente actief bezig met buitendijks bouwen 
zoals Almere. Maar dat zijn er weinigen. Ook als 
de gemeente wel wil, dan moet de provincie ook 
nog willen. Maar het zou prachtig zijn als alle open 
plekken op het water bij gemeentekernen kunnen 
worden benut voor huisje op het water?’’

Daniel vindt dat drijvende huisjes ook een typisch 
Hollandse woonvorm zijn. ,,Wonen op het water 
doen Nederlanders al eeuwen, we zijn groot 

geworden met het water. Het zit in onze genen, 
denk ik. Leven op het water is een extra dimensie 
die onbetaalbaar is. Een prachtige ervaring en 
een bijzonder rustige levenswijze. Ik ben ervan 
overtuigd dat drijvende tiny’s ook een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van 
de woningnood en veel sneller ook te realiseren. 
Ik hoop van harte dat er de komende jaren een 
versnelling in plaatsen en ruimte gaat komen om 
aan de heel grote vraag van toekomstige bewoners 
te voldoen.’’

De LWO zet zich al jarenlang in voor wonen op 
het water en zou niets liever zien dat Daniel’s 
wens realiteit wordt, maar zij weet hoe moeilijk 
dat is. De nieuwe omgevingswet, die er nu in 2022 
aankomt, geeft gemeenten meer vrijheden om 
samen met burgers wooninitiatieven te realiseren. 
De LWO heeft echter zijn twijfels of de nieuwe wet 
positief gaat uitpakken voor klein wonen. ,,In de 
omgevingsvisie kan omschreven worden wat het 
standpunt van de gemeente is met betrekking tot 
deze woonvorm. In het omgevingsplan kunnen 
al dan niet onder voorwaarden locaties worden 
aangeduid waar het plaatsen van een drijvend 
tiny house is toegestaan. Daarin verschilt deze 
nieuwe wet niet van de huidige wetgeving. Wel 
anders is dat de omgevingswet uitgaat van ja, 
mits…. Een initiatiefnemer moet, voordat een 
omgevingsvergunning wordt aangevraagd, de buurt 
betrekken in een zogenoemd participatietraject. 
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> Een droom tiny house op het water bij Key West.
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Of dit gunstig is voor de realisatie 
van betreffend bouwplan, dat 
laat zich raden. De LWO heeft 
er in ieder geval een hard hoofd 
in dat particuliere, individuele 
woningbouwinitiatieven op 
percelen die niet bestemd zijn voor 
wonen, meer kans maken onder 
de omgevingswet dan onder de 
huidige wetgeving en verwacht 
evenmin dat particuliere, individuele 
bouwinitiatieven op het gebied van 
tiny houses, al dan niet drijvend, 
meer kans maken.’’

Uiteraard blijft de LWO zich keihard 
inzetten voor meer mogelijkheden 
om te kunnen wonen op het water 
en ziet overlappende motieven met 
de tiny house-beweging. ,,De tiny 
house-beweging weet als geen ander 
hoe moeilijk het is om overheden zo 
ver te krijgen dat er locaties worden 
bestemd voor tiny houses. Kleine 
woningen zijn er genoeg gebouwd 
en worden er ook nog gebouwd. 
Daar gaat het de tiny house-
beweging ook niet om. Er wordt tegenwoordig ook 
iets meer projectmatige woningbouw op het water 
gerealiseerd, maar daar gaat het de LWO ook niet 
om. Net als de tiny house-beweging staat de LWO 

voor de mogelijkheid en belangen van de inwoners 
van dit land, die autonoom hun vrij drijvende, 
rijdende of -staande woning willen realiseren.’’
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> Fraaie tiny house boat van Adria.

Elke            telt,
ECOSAVE helpt!

BESPAAR heel veel water 
met Separett DROOGTOILETTEN!

Met onze kleine
REGENwatersystemen 
leveren we SCHOON en 
GEFILTERD water voor 
het hele huishouden!

100% afvalwater maken wij weer schoon.

Kijk voor meer informatie op ecosave.nl
of bel 0321 - 32038

TINY HOUSE OP HET WATER
ONTDEK DE VRIJHEID!

Wij bieden u een modern, volledig zelfvoorzienend,                       
Tiny House op Water aan. Hier kunt u nog zelf uw eigen             

accenten in kiezen.  
Bel of mail voor een vrijblijvende offerte.

Telnr.: 0320-332038
Info@tinyhouseopwater.nl
www.tinyhouseopwater.nl

https://ecosave.com/
https://tinyhouseopwater.nl/
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ALGEMEEN
Bij het wonen op water zijn er wel enkele 
specifieke zaken waar je rekening mee moet 
houden, weet Daniel Vandy. ,,Afhankelijk van 
je ligplaats moet je rekening houden met je 
loopplank, want lig je vast op dezelfde hoogte of 
fluctueert deze. Ook je nutsvoorzieningen moet 
je goed in de gaten houden, water, elektra en 
gas moeten een expansieruimte hebben en goed 
beschermd zijn tegen vorst. Controleer ook altijd 
bestemmingsplannen voor de omgeving. Zo zijn 
oude havendokken prachtige rustige plekken tot er 
nieuwbouw wordt gepleegd!’’

ZELFBOUW
Je kunt uiteraard zelf je drijvende huisje bouwen. Er 
zijn geen specifieke bouwregels voor tiny houses op 
het water, maar het bouwen zelf vereist wel enige 
aandacht, laat de LWO weten. ,,Ook tiny houses 
op het water zullen als drijvende bouwwerken 
worden beschouwd. De regels van de ruimtelijke 
ordening (het bestemmingsplan), het Bouwbesluit 
2012 en de Waterwet zijn daarop van toepassing. 
Mogelijk kan op grond van de Crisis en Herstelwet 
een uitzonderingspositie (experiment wonen) 
verkregen worden, daarvoor moet medewerking 
van de gemeente verkregen worden. Verder is 
drijvend bouwen iets anders dan op vaste bodem 

of op wielen. Het ontwerp van het drijflichaam, de 
stabiliteit en materiaalgebruik vergen technische 
kennis van, en ervaring met, bouwen op het 
water. De aansluiting op nutsvoorzieningen en 
riolering zijn specifiek geregeld, maar drijvend 
zelfvoorzienend wonen verschilt niet of nauwelijks 
van zelfvoorzienend wonen op wielen of op vaste 
bodem.’’

TRANSPORT
Het transport van een drijvend tiny house is 
vergelijkbaar met tiny houses op het land, maar 
heeft in sommige gevallen een extra mogelijkheid. 
,,Onze Ecosave drijvende tiny’s kunnen zelf varen 
naar een andere locatie. Maar is het voor grote 
afstanden dan worden ze gesleept of op een dok 
gezet en gesleept’’, vertelt Daniel.

HYPOTHEEK
Een hypotheek voor een drijvend tiny house of 
woonboot is alleen nog bij de Rabobank af te 
sluiten, maar daar ben je volgens Daniel niet 
helemaal afhankelijk van. ,,De investering in een 
drijvend tiny house is al vanaf 50.000 euro en dat zijn 
bedragen die gemakkelijker te financieren zijn, ook 
op andere manieren dan een hypotheek. Kijk voor 
informatie over een woonboothypotheek eens op 
de website van Hypotheekadvies.

Tips voor toekomstige waterbewoners
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> Een drijvend tiny house op de Deense wateren rond Silkeborg.

https://www.hypotheekadvies.nl/een-hypotheek-voor-een-woonboot-afsluiten
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Als Hervé Cahay (56) Abraham ziet, drijft Cupido hem naar 
een appartement in Amsterdam IJburg. Drijvend wonen doet 
hij daar niet, maar is wel een vurige wens. Ver is hij niet 
van zijn grote droom, want de geboren Zuid-Afrikaan is al 
de trotse eigenaar van een fraaie houten tiny igloboot. Nu 
alleen nog een vaste ligplaats!

 TINY
wonen in drijvende

IGLOHUT 

Minimalist Hervé Cahay in learning curve op het water
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> Hervé  en zijn droomhuisje.

Van onze correspondent in

OOSTERWOLD
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Nadat hij op 17-jarige leeftijd zijn geboorteland Zuid-
Afrika verlaat woont hij jarenlang in het Franstalige 
Luik, maar het avontuur van tiny wonen begint pas 
als Hervé op zijn 50ste uit België vertrekt om samen 
te gaan wonen met zijn vriendin. ,,Omdat we 2 
huishoudens bij elkaar voegden, hadden we ineens 
van alles dubbel. Ik wilde dan ook gaan downsizen, 
dus ik besloot om eens goed op te gaan ruimen. 
In het appartement van mijn vriendin had ik een 
scheiding gemaakt tussen dozen 
die ik wilde houden en dozen met 
spullen die naar de kringloopwinkel 
mochten. Helaas had mijn vriendin 
de verkeerde stapel dozen aan 
de kringloopwinkel meegegeven. 
De dozen die weg waren gegeven 
bevatten veelal persoonlijke 
spullen, zoals foto’s en souvenirs. 
Toen ik thuiskwam van mijn werk 
in België was ik vreselijk kwaad, 
maar na verloop van tijd kwam ik 
erachter dat ik niks miste. Eigenlijk 
ben ik mijn vriendin dankbaar voor deze levensles. 
Zij hielp mij zo te downsizen. Het was de vonk voor 
mijn tiny-avontuur om te minimaliseren’’, zegt de 
bestuurstechnisch engineer nu glimlachend.

Maar hoe nu verder is de grote vraag waar hij zich 
voor gesteld ziet. Wat zijn de mogelijkheden? Wil ik 
een kleiner appartement of zal ik gaan wonen in een 

truck, caravan of boot? Zijn vriendin geeft echter 
aan dat ze het experiment niet ziet zitten, maar 
geeft Hervé de ruimte om verder te gaan met zijn 
learning curve of minimizing, zoals hij het zelf noemt. 
,,Om een plan te kunnen maken stelde ik mezelf 
enkele vragen. Wat heb ik echt nodig? Wat is nou tiny 
wonen? Kan en wil ik wel minimalistisch leven?’’ Hij 
begint een aantal opties te onderzoeken, maar deze 
vallen stuk voor stuk af. In een boot wonen vindt 

hij raar, omdat hij niet kan zeilen. 
Ook de truck wordt het niet, want 
hij is niet van plan om ermee te 
gaan reizen. Hij heeft immers nog 
steeds een baan van 40 uur. Ook 
vindt hij het geen goede investering 
in verband met zijn wens om een 
zo klein mogelijke footprint op 
de aarde achter te laten. ,,Omdat 
ik graag dingen voor een betere 
wereld wil (op)geven, accepteerde ik 
ook niet de leaseauto die mij door 
mijn werkgever werd aangeboden. 

Dus de plaats waar ik wil gaan wonen met een tiny 
woning moet in de buurt van het openbaar vervoer 
liggen. Toen kreeg ik het idee om een tiny house op 
wielen te gaan bouwen, zodat ik het huis steeds naar 
een andere plek kon verhuizen.’’

Hervé neemt zijn plannen serieus en begint zijn huis 
op wielen uit te tekenen, maar wederom struikelt 

,,Ik wil
graag dingen 
opgeven voor 

een betere
wereld’’

> Hervé’s iglohut is een vreemde eend in de bijt van de Almeerse jachthaven Marina Muiderzand.



54 i

360°
FOTO

KLIK HIER

> Het interieur is afgewerkt met stijlvol hout.

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kleinwonenmagazine&set=a.2751377291843562
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Tiny House Jamboree wordt gehouden. Daar legt 
hij de eerste contacten. Ondertussen stelt hij zijn 
kernwaarden waaraan de woning moet voldoen vast. 
,,Ik vind het belangrijk om comfortabel te wonen met 
gebruikmaking van natuurlijke materialen. Daarnaast 
wil ik in een natuurlijke omgeving vertoeven, maar 
hoef niet persé alle voorzieningen zoals een douche 
en wasmachine in mijn huisje te hebben. Ik kan 
daarvoor gebruik maken van gemeenschappelijke 
voorzieningen’’, schetst hij zijn ideaalbeeld.

Ondertussen bekijkt hij veel video’s op een YouTube- 
kanaal over deze manier van wonen. Daar tussen zit 
ook een video van een dame, die op een boathouse 
woont. Vanaf haar keuken kijkt zij uit over water. Bij 
Hervé valt gelijk het kwartje. ,,Ik was gelijk verliefd op 
deze manier van wonen. Dát is wat ik wilde!’’

Via het internet komt hij bij de tiny boat houses van de 
Almeerse jachthaven Marina Muiderzand terecht en 
besluit een kijkje te nemen. ,,Ik vond ze zó vreselijk 
leuk, maar te klein voor mijn doel’’, aldus Hervé, die 
er zelfs wat teleurgesteld bij kijkt. Ook hier was geen 
kant en klare oplossing voor handen. Ten eerste mag 
hij zich niet permanent vestigen op een havenplek en 
veel turn-key projecten voldeden niet aan zijn eisen 
en behoeften. Ook liep hij tegen de zeer onduidelijke 
regelgeving omtrent het bewonen en bouwen van 
tiny houses aan. ,,Toen kwam ik op het idee om alles 
gefaseerd te gaan doen. Als ik niet in 1 keer alles 
voor elkaar krijg dan begin ik eerst met het bouwen 
van een semipermanente woning. Een retraite, een 
get-away-place. Dan kan ik door middel van trial-and-

zijn plan. ,,Ik wilde mijn tiny house voor het overgrote 
deel zelf gaan bouwen, waarbij ik ook de techniek 
voor mijn rekening wilde nemen. Daarvoor had ik 
een goedkope werkplaats nodig. Dit project moest 
ik naast mijn werk doen, dus het hele traject zou 
minstens een jaar gaan duren. Ook moest ik gaan 
investeren in goed gereedschap en moest ik het 
zonder de steun van mijn vriendin stellen. Ik kon 
een lange sabbatical nemen, maar dan verdiende 
ik weer niets en ondertussen kostte het huren van 
de werkplaats en het kopen van het benodigde 
materiaal en gereedschap juist veel geld. Tevens 
mistte ik de ervaring en het juiste netwerk om mij 
hierbij te helpen. Dus ik stond voor een moeilijke 
keuze.’’

Om het project toch te kunnen voltooien kiest Hervé 
voor een logische en zekerder manier. Hij besluit 

om te blijven werken en iets te gaan kopen. Tevens 
onderneemt hij actie om te proberen in contact te 
komen met mensen die ervaring hebben op het 
gebied van tiny wonen en bouwen. Via de tiny house-
beweging komt hij erachter dat er in Almere een 

> De badkamer.

,,Ik was gelijk
verliefd op deze

manier van wonen. 
Dát is wat ik wilde!’’

> De slaapkamer.
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> De keuken vormt de entree van Hervé’s iglohut.

> Uitzicht op Almeers groen. > De gevel van Hervé’s droomhuisje is uitgevoerd met hout schubben.
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Ibolya Moór is onze correspondent in het 
experimentele Oosterwold (Almere). Iedere 
editie belicht zij een bijzonder woonproject in 
dit unieke bouwgebied. Zij heeft het bijzondere 

verhaal van haar Hongaarse familie 
in een spannend boek gegoten: 

De Vloek van de Hongaarse familie 
Moór, dat in november verkrijgbaar 
is. Daarnaast deelt zij graag haar 
ervaringen om anderen te helpen 

inzien dat je je leven zelf kunt sturen. 
Dit doet Ibolya op sociale media en 

haar website via blogs, vlogs en 
gedichten. En zij is apetrots, dat zij als 
selfmade projectontwikkelaar haar eigen 
droomhuis heeft gebouwd. 

error uitvinden wat ik precies wil en kan ik later een 
plaats vinden waar ik me definitief wil gaan vestigen.’’

Eerst neemt hij contact op met de jachthaven en 
vraagt of er een plek is om een ponton inclusief 
tiny woning neer te mogen leggen. ,,Ik kreeg een 
voor de jachthaven incourante plek aangeboden 
en kon verder met het zoeken naar een geschikte 
kandidaat om de ponton te gaan bouwen. Dat viel 
niet mee, want de grote jongens hadden er geen 
oren naar. Uiteindelijk vond ik iemand die het een 

hele uitdaging vond om een klein ponton voor een 
woning te gaan bouwen. Het idee voor de iglohut 
diende zich gelijktijdig aan. Geïnspireerd door de 
POD boat-woningen in de haven vond ik in Estland 
een prototype van een grote iglohut. Dit is een grote 
versie van een POD boat-woning, maar dan met alles 
erop en eraan. Tevens is het helemaal gemaakt van 
hout, dus het voldeed helemaal aan mijn wensen. 
Het prototype was beschikbaar gekomen, omdat de 
klant een grotere versie ervan wilde.’’

En zo heeft Hervé zijn droomhuisje. De ponton 
waarop de iglo hut staat is 4 meter breed en 10 
meter lang en past precies in de havenplek. De 
tiny woning zelf is 8 meter lang en 2.20 meter 
breed. In de slaapkamer, die 4 m2 groot is, staat 
een ingebouwd bed met daaronder veel slimme 
opbergruimtes. De badkamer, inclusief het toilet 
en doucheruimte, is 3,5 m2 groot. De woonkamer 
en de keuken omvatten allebei nog eens 4 m2. 
Op dit moment is de doucheruimte in gebruik als 
kledingkast, omdat de nieuwbakken minimalist 
gebruik kan maken van de gezamenlijke sanitaire 
voorzieningen van de haven. Hervé zit op deze 
manier relaxt in een overgangssituatie en kijkt rustig 
uit naar een permanente oplossing. Haast heeft hij 
daarmee niet, want hij geniet volop van zijn plek 
op het water en zijn learning curve als tiny house-
bewoner.

> Hervé’s iglo heeft een idyllische vormgeving.

https://www.ibolyamoor.com/
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Je kent het vast wel in de herfst. Nog even wachten met de kachel aansteken of nog een half uurtje 
langer genieten van de nazomermiddag op je terras of veranda. Te warm voor een dikke trui en te 
fris voor je t-shirtje. Zelf heb ik daarbij de laatste tijd wat last van mijn innerlijke thermostaat , die 
een beetje in de war is. Het is een leeftijd-dingetje, ik weet het. Maar soms wel oncomfortabel. Ik 
ben namelijk een echt truienmens. En het is best vervelend om 10-12 keer per dag je trui uit en aan 
te moeten trekken. Dus daar wilde ik een gemakkelijke oplossing voor. 

Ik besloot voor een omslagdoek te gaan, breed genoeg om mijn bovenarmen en rug te verwarmen, maar 
die ik ook heel gemakkelijk even van mijn schouders af kan doen als mijn temperatuur weer eens de lucht 
in schiet. Daarnaast is de doek ideaal als ik 2 tellen naar buiten moet om de brievenbus te legen, de eitjes 
bij de kippen te rapen of de buitenkatjes eten te geven. In mijn hobbyhoek had ik nog een stuk of wat 
bollen verloopgaren liggen van de Wibra, genaamd Bianca. Daar moest ik toch wel iets leuks van kunnen 
maken, dacht ik. 

Als je verloopgaren in banen gaat haken krijg je strepen, dat vond ik niet zo mooi. Dus ik was er al snel uit 
dat het vierkanten moesten worden. Maar ja, die standaard Granny’s kende ik 
nu wel. Hoe leuk zou het zijn als het stippen in een vierkant konden worden? 
Even testen op een vierkant, weer uithalen, nogmaals proberen, en na een 
stuk of vier proefjes had ik een mooie cirkel in een vierkant. 

De structuur is bewust een beetje dicht gehouden, tenslotte is de doek 
bedoeld om warmte te geven. 

Het patroon heb ik uitgeschreven in een PDF bestand, zodat jullie hem 
gemakkelijk kunnen bewaren. Je kunt het patroon hieronder downloaden,

Heel veel haak- en draagplezier gewenst. Laten jullie het me weten als 
jullie hem gehaakt 
hebben? Vind ik altijd 
leuk om te horen. 

Lieve haakgroetjes!

DOWNLOAD
hier het PATROON

HERFSTIGE OMSLAGDOEK
door Margo de Kemp

https://kleinwonenmagazine.nl/wp-content/uploads/2020/10/uitleg-patroon-omslagdoek.pdf
https://kleinwonenmagazine.nl/wp-content/uploads/2020/10/uitleg-patroon-omslagdoek.pdf
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IBOLYA MOÓR 
De vader van de zesjarige Ibolya ver dwijnt 
spoorloos. Na 25 jaar duikt hij weer op in 

haar leven. Hij vertelt dat er een vloek op de 
familie rust: een ongelukkig leven met een 

vroegtijdige dood.

BESTEL
NU!

@doorwijzer@Ibolyaschrijft doorwijzer33@gmail.com

© Foxinity Graphic Design

Gratis verzending tijdens deze voorverkoop op:
www.ibolyamoor.com/de-vloek/

Of direct op: [link]

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

‘Een heerlijk wegdroomboek voor jong en oud!’

Ons ‘Finding A Better Way To Live’-project is afgerond, 
maar je kunt onze vlogs en blogs uiteraard nog steeds 
bekijken en lezen op onze website. Zo kun je inspiratie 
opdoen over hoe jij beter zou willen leven. Wij broeden 
weer op nieuwe plannen om ons leven te verrijken. 
Houd ons in de gaten en als je onze inspanningen 
om dit alles met jullie te delen waarderen, dan is het 
fantastisch als je ons wilt steunen!

Steun ons door een stokbroodje te doneren.

https://kleinwonenmagazine.nl/product/4289/
https://twitter.com/Ibolyaschrijft
https://www.facebook.com/doorwijzer/
mailto:doorwijzer33%40gmail.com?subject=
https://ibolyamoor.com/de-vloek/
https://findingabetterwaytolive.com/support-us/
https://findingabetterwaytolive.com/


60 i

BOEK
EN



61 i

Je dagelijks leven verduurzamen is een nobel 
streven, maar hoe pak je dat aan? Babette Porcelijn 
heeft daarvoor dit compacte doeboek Ecopositief 
in vijf stappen geschreven. Deze methode heeft 
zij gebaseerd op inzichten uit haar bestseller De 
Verborgen Impact.

Nu krijg je in 5 stappen inzicht in welke oplossingen 
bij jou passen, wat ze opleveren en waarmee je de 
meeste impact bereikt. Een doel dat velen door het 
corona-virus voor ogen hebben volgens Babette, 
die verwacht dat veel mensen de huidige periode 
willen aangrijpen om hun leven te resetten en een 
meer duurzame toekomst te bewerkstelligen.  

Op overzichtelijke in vrolijk blauw, wit en roze 
uitgevoerde pagina’s neemt de schrijfster je aan 
de hand van korte teksten en illustraties stap voor 
stap mee op een zoektocht naar jouw persoonlijke 
manier om EcoPositief te worden. Handig zijn 
ook de online tools, die zij daarbij biedt op haar 
website.

Een prima handleiding om duurzamer te gaan 
leven.

HANDLEIDING voor DUURZAMER LEVEN

Slim Ruimtegebruik 3
Ruimte-innovatie op de vierkante mm
Schrijver Marcel van Mierlo
Uitgeverij Leven In Tuinen
EAN/ISBN: Digitaal boek
Prijs: € 8,95 (e-book)

EcoPositief in vijf stappen
Doeboek voor een duurzamer dagelijks leven
Schrijver Babette Porcelijn
Uitgeverij Volt
EAN: 978-90-2141-992-3
Prijs: € 9,99

Onze vaste gastschrijver Marcel van Mierlo is 
dol op kleine gebouwtjes. Hij volgt de nieuwste 
ontwikkelingen op de voet, want bij kleine huisjes 
is het durfgehalte om te experimenteren in 
zijn ogen het hoogst. Marcel is er dan ook van 
overtuigd dat we met onze huisvesting pas aan 
het begin staan van een ommezwaai naar klein, 
kleiner, kleinst.

Dagelijks ziet hij nieuwe kleine huisjes met 
vernieuwende technieken en dat levert alweer zijn 
derde boek in de serie Slim Ruimtegebruik op.

Nummer 3 is door Ronald Wientjes nog fraaier 
vormgegeven dan de voorgaande 2 edities 
en de 20 kleine bouwsels zijn voorzien van 
kaderberichten met achtergrondinformatie 
over de bouwwijze of –materialen. En natuurlijk 
heeft Marcel ieder besproken huisje weer zelf 
getekend.

Zeker voor wie ideeën op wil doen voor zijn eigen 
kleine huisje is dit een uitermate inspirerend 
boek.

VERNIEUWENDE kleine BOUWSELS

https://kleinwonenmagazine.nl/product/5036/
https://kleinwonenmagazine.nl/product/4997/
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Jessie en Nicky leven al 6 jaar zero waste. Ze schrijven erover op hun 
blog Het Zero Waste Project en hebben inmiddels een eigen winkel 
in Amersfoort met producten om een leven met zo min mogelijk 
plastic te leiden. In hun boek Het Zero Waste Project deelden zij al hun 
ervaringen en tips en in Doe Het Zero is dat niet anders. Het staat weer 
boordevol recepten om zelf producten als crème, schoonmaakmiddelen 
geurstokjes te maken met ingrediënten die je vaak gewoon al in huis 
hebt. Houd het simpel is de toverformule bij het duo, dat ook nuttige 
achtergrondinformatie geeft over de producten en hun meer schadelijke 
plasticvarianten. Zij doen dit op een heldere manier in een mooi vorm 
gegeven boek. Een aanrader voor wie zero waste wil leven.

Simpele recepten voor 

een plasticvrij leven

Jessie en Nicky Kroon

DOE HET 

ZERO

Jessie en N
icky K

roon
D

O
E H

ET ZER
O

van de
auteurs van 

Het Zero 
Waste 
Project

RECEPTEN voor een ZERO WASTE-leven

Meer Luxe Met Minder
Minimaliseren kun je leren
Schrijver Annelies Mentink   Uitgeverij Manteau  EAN: 978-90-2233-593-2   Prijs: € 19,99

Doe Het Zero
Simpele recepten voor een plasticvrij leven
Schrijvers Jessie & Nicky Kroon   Uitgeverij Lev.   EAN 978-94-0051-230-6   Prijs: € 22,99

Een minimalistisch leven met méér luxe, méér tijd en méér 
geluk. Dat belooft Annelies Mentink in haar boek Meer Luxe Met 
Minder. Terug naar de essentie is iets dat wij volgens haar in deze 
verwarrende corona-tijden hebben geleerd en een minimalistisch 
leven is een uitstekend antwoord op de huidige ontwikkelingen. 

Annelies stippelt in haar boek de weg naar een leven met minder 
uit aan de hand van 5 fases: opruimen, ontspullen, anders kopen, 
verduurzamen en genieten van je nieuwe levensstijl.

Dit stappenplan is beslist geen saaie opsomming van deze Vlaamse 
Marie Kondo, maar een leuk en duidelijk geschreven verhaal hoe 
een minimalistisch leven voor iedereen haalbaar is.

STAPPENPLAN voor MINIMALISTEN

Op LEUKE manier de WERELD redden

Hoe Je Thuis De Wereld Kunt Redden
Een ding tegelijk
Schrijver Tara Shine  Uitgeverij Kosmos Uitgevers
ISBN: 978-90-2157-552-0   Prijs: € 22,50

Veel producten die we dagelijks gebruiken hebben een grote 
ecologische voetafdruk. In Hoe Je Thuis De Wereld Kunt Redden 
legt milieuwetenschapper Tara Shine duidelijk uit hoe groot deze 
voetafdruk is en wat je er zelf aan kunt doen.

Ze geeft zo’n 100 alledaagse voorbeelden van dingen die je 
gemakkelijk kunt veranderen en die echt een positieve impact 
hebben. Van het omruilen van flesjes vloeibare zeep tot het vervangen 
van huishoudfolie. Allemaal gemakkelijk haalbare suggestie en ze 
besparen vaak ook nog geld. Leuk en leerzaam!

https://kleinwonenmagazine.nl/product/5000/
https://kleinwonenmagazine.nl/product/4999/
https://kleinwonenmagazine.nl/product/5057/
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Mirjam Looij en haar man Corné leiden jarenlang een leven zoals dat wordt 
verwacht. Een groot huis, hoge hypotheek, fulltime baan, agenda vol 
verplichtingen en veel spullen. Totdat het begint te benauwen. De schoonheid 
van de natuur en een eenvoudiger en milieubewuster leven trekken steeds 
meer aan. Nu leven zij een minimalistisch leven in hun tiny house op Zeeuwse 
bodem en genieten van het geluk van genoeg. Haar mooie ervaringen, 
worstelingen en inzichten deelt Mirjam in haar boek Bewuster Leven. ,,Ik hoop 
dat de lezers van mijn boek proberen uit de cyclus van meer, meer, meer te 
stappen, zodat tevredenheid en dankbaarheid nog meer in hun leven kunnen 
gaan schitteren.’’

 ,,HET LEVEN 
is minder 

vanzelfspekend, 
maar wel een stuk

AVONTUURLIJKER’’

Tiny house-bewoonster Mirjam Looij schrijft voor een meer tevreden wereld
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> Het tiny house heeft het leven van Mirjam Looijcompleet veranderd.
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Mirjam en Corné wonen al 5 jaar 
samen in een huurappartementje 
als zij besluiten om net als vrienden 
en familieleden een eigen huis 
te kopen in een nieuwbouwwijk. 
Ze wonen er met plezier, totdat 
Corné zich steeds meer verdiept 
in de tiny house-gedachte. ,,Een 
groot huis brengt een hypotheek, 
bezittingen en verplichtingen met 
zich mee. Vooral Corné ervaarde 
dit als druk, een gevoel dat je 
niet volledig vrij bent’’, vertelt 
Mirjam. Steeds vaker dachten zij 
terug aan hun appartementje. 
,,Hadden we het niet meer naar 
ons zin in het appartement dat 
we huurden? Jawel. Hadden 
we een ruime twee-onder-
een-kapwoning met garage nodig om in 
te wonen? Nee. Maar het lag nu eenmaal in de lijn 
van de verwachting. Na 5 jaar in dit huis gewoond 
te hebben, waarvan we maar een vierde deel 
intensief gebruikten, vroegen we ons af wat wij nu 
écht wilden. Ik ben dankbaar dat we de tijd hebben 
genomen en de moed hebben gehad om onszelf 
die vraag te stellen. Hoe blijven we dicht bij onszelf 
in een maatschappij, gemeenschap, vrienden- en 
familiekring die iets van ons verwachten? In onze 
maatschappij zit succes al snel in een goede baan, 
groot huis, mooie auto, kinderen, verre vakanties, 
aantrekkelijke foto’s op sociale 
media en bezit. Toen ik mij 
afvroeg wat ik nodig heb om 
gelukkig te zijn, realiseerde ik 
mij al snel dat ik daar niet veel 
spullen en een groot huis voor 
nodig heb.’’

Al snel gaan Mirjam en Corné 
serieus op onderzoek uit of 
een tiny house iets voor hen 
is. Zo reizen zij onder meer 
in 2017 af naar Almere voor 
een bezoek aan de Tiny House 
Jamboree Nederland. ,,Op 
deze dag kregen we de kans 
om daadwerkelijk in een tiny 
house te kijken en te spreken 
met de mensen die er al een 
tijdje in woonden. Dit hielp ons 
om een beter beeld te krijgen 
van minimalistisch leven. Hoe 
meer wij ons in de tiny house-
gedachte verdiepten hoe 
meer het verlangen groeide 
naar een eenvoudiger en 
duurzamer leven dicht bij de 
natuur. Een verlangen om een 
tegenbeweging te maken in 
de consumptiemaatschappij. 
In deze periode besloten we 
dan ook al vrij snel om onze 
ideeën serieus te nemen en 

een afspraak te maken met 
de architect die we ontmoet 
hadden op de landelijke tiny 
house-dag. Corné en ik maakten 
beiden een lijstje met onze 
woonwensen waar onder andere 
op stond; verplaatsbaar, veel 
licht, een extra kamertje, een 
bad, ramen die open kunnen enz.. 
De architect zette onze wensen 
en ideeën om in tekeningen van 
een prachtig huisje. Dat was voor 
ons een belangrijk moment om 
te besluiten om het avontuur aan 
te gaan en ons nieuwbouwhuis te 
koop te zetten. Deze stap hebben 
we genomen met als doel om minder 
te leven vanuit verplichtingen en 
verwachtingen en meer vanuit ons 
hart.’’

Tegelijkertijd met het bouwen van hun tiny house 
ontstaat bij Mirjam ook het idee om een boek  te 
gaan schrijven. ,,Toen we de knoop doorhakten om 
in een tiny house te gaan wonen veranderde mijn 
leven compleet. We verkochten ons huis met een 
groot deel van de inboedel en namen onze overige 
bezittingen onder de loep. Uiteindelijk hielden we 
enkel datgene over wat echt belangrijk voor ons is. 
Met de winst van ons huis lieten we een nagenoeg 
zelfvoorzienend huisje bouwen, waardoor we in een 
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> Mirjam met een van haar kippen.

> Mirjam handlettert graag boodschappen.
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boek. Een boek waarin het eerlijke verhaal van 
klimaatverandering wordt verteld, onze impact en 
wat we kunnen doen. Dit met een positieve en soms 
christelijke insteek. Ik vind dat duurzaam leven 
hoog op het lijstje van iedere christen zou moeten 
staan. Voor mij hangt God liefhebben nauw samen 
met liefhebben wat hij geschapen heeft. Daarnaast 
zijn in de Bijbel genoeg voorbeelden te vinden 
waarin God het opneemt voor de onderdrukten. 

Door de gevolgen van 
klimaatverandering zien 
we dat juist deze groep het 
zwaar te verduren heeft 
of het zwaar te verduren 
zal krijgen. Dichtbevolkte 
kustgebieden en rivierdelta’s 
in de ontwikkelingslanden 
zullen te maken krijgen met 
overstromingen doordat 
de zeespiegel stijgt. Zij 
hebben niet de technologie 
en het geld om zich aan de 
klimaatverandering aan te 
passen. Eenvoudiger leven 
ofwel bewuster leven in het 
kort betekent voor mij meer in 
verbinding en harmonie leven 
met God, de ander, mezelf en 
onze planeet.’’

Zolang zij zich kan herinneren 
is schrijven al een grote 
hobby van haar. Zodra de in 
Alphen aan de Rijn geboren 
Mirjam kan schrijven krabbelt 
zij schriften vol met zelf 
verzonnen verhaaltjes en 
trakteert zij haar tantes op 
lange brieven. ,,Ik weet nog 
dat ik een jaar of 10 was 
en aan mijn vader vroeg 
of uitgevers ook boeken 
publiceerde geschreven 
door kinderen. Het bleef 
bij half afschreven boeken, 
omdat ik iedere keer weer 
nieuwe ideeën kreeg voor 
een ander boek, maar ik 
deed het met veel passie en 
plezier. Iets later begon ik 
mijn gedachten en gevoelens 
toe te vertrouwen aan mijn 

dagboek. Een leuke hobby werd een levensbehoefte. 
Het hielp mij om in moeilijke tijden, mijn vaak 
chaotische hoofd, weer tot rust te brengen. Schrijven 
heeft mij altijd inzichten opgeleverd. Ook in de 
periode dat we de knoop doorhakte om tiny te gaan 
wonen en na een jaar ook daadwerkelijk in een 
tiny house gingen wonen. Dat was een bevrijdende 
maar ook spannende periode, waarin ik veel heb 
geschreven. Om deze reden begint ieder hoofdstukje 
in Bewuster Leven met een stukje uit mijn dagboek.’’

Haar bewustere leven voelt ook na bijna 2 jaar in een 

klap een stuk duurzamer konden gaan leven dan 
voorheen. Maar ook schuldenvrij, waardoor er meer 
ruimte kwam om datgene te doen waar we echt blij 
van werden. Dit hele proces schreef ik op in mijn 
dagboek en al snel kwam daar een verlangen om 
mezelf meer te verdiepen in bepaalde onderwerpen 
zoals minimaliseren, klimaatverandering, digitaal 
minimaliseren en het dichter leven bij de natuur. 
Het tiny house-leven dwong mij om bewuster te 
leven en daar haalde ik zoveel 
voldoening uit dat ik besloot 
om dit boek te gaan schrijven. 
Ik schreef over mijn mooie 
ervaringen en worstelingen 
en combineerde dit met de 
theorie die ik dit jaar leerde. 
Alle podcasts die ik luisterde, 
boeken die ik las, liedjes die 
ik hoorde, documentaires 
die ik keek en Instapagina’s 
die mij inspireerden, heb ik 
gedeeld in mijn boek, zodat 
de lezers hiervan mee kunnen 
genieten.’’

De klimaatcrisis is voor de 
33-jarige leerkracht op een 
Jenaplanschool ook een 
belangrijke drijfveer om 
Bewuster Leven te schrijven. 
,,Ik maak mij zorgen om de 
toekomst van de planeet en 
alle gevolgen van dien, maar 
voelde ook schaamte omdat 
wij als heersers de planeet 
uitbuiten waarin we vooral 
oog hebben wat zij kan doen 
voor ons. Door het schrijven 
werden de zorgen niet minder, 
maar ik kreeg wel hoop dat 
het nog niet te laat is. Dat wij 
met onze daden iets groters 
in gang kunnen zetten. Met 
het schrijven van het boek 
kwam er perspectief. Ik hoop 
middels mijn boek dat mensen 
beseffen hoe groot het 
klimaatprobleem is, maar ook 
hoe groot het verschil is dat jij 
en ik kunnen maken. Met jouw 
groene daad zet je mensen 
aan het denken of spoor je 
hen aan om hetzelfde te doen.’’

Geloof in God speelt voor Mirjam een belangrijke 
rol in haar leven en dat komt ook in haar verhalen 
duidelijk naar voren. Haar boek Bewuster Leven heeft 
Mirjam dan ook bewust door een christelijke uitgever 
laten publiceren, maar vooral met een duidelijk 
doel. ,,Ik ben christen maar wel op een hele vrije 
manier. Ik heb het in mijn boek meegenomen omdat 
duurzaamheid niet bij alle christenen een grote rol 
speelt en ik deze groep graag wilde bereiken. Ik 
miste in de christelijke boekwinkels een dergelijk 
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,,Ik hoop middels 
mijn boek dat

mensen beseffen 
hoe groot het

klimaatprobleem is’’
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> Zelfvoorzienend leven brengt Mirjam dichter bij de elementen van de natuur.
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tiny house nog als een gegoten jas. De schrijfster is 
blij dat ze haar oude leven hiervoor heeft ingeruild. 
,, Sinds we hier wonen stel ik mezelf vaker de vraag 
wat heb ik, wat hebben wij, écht nodig? Wat heb 
ik nodig aan kleding? Wat hebben wij écht nodig 
aan elektriciteit? Wat hebben wij nodig om van 
rond te komen? Wat heb ik nodig om met plezier 
en voldoende energie mijn werk te kunnen blijven 
doen? Het leven in een tiny house dwingt mij ertoe 
om mijn leven anders vorm te geven en dat zie 
ik daarom als de grootste winst. Het is een leven 
met minder comfort maar waar je automatisch 
een tevredener en dankbaarder mens van wordt. 

We wonen grotendeels 
zelfvoorzienend. Hierdoor leef 
je dichter bij de elementen van 
de natuur. Als de zon een dag 
schijnt in de winter betekent dat 
dat er een ovenschotel gebakken 
kan worden in ons oventje. Die 
smaakt een stuk lekkerder dan 
voorheen. Het leven is minder 
vanzelfsprekend, maar wel een 
stuk avontuurlijker..’’

Genoegen nemen met genoeg 
is een boodschap die Mirjam 
ook graag aan anderen wil mee 
geven. Daarom blijft zij erover 
schrijven op onder meer haar 
Instagrampagina @mirjamlooij. 
,,Onze ecologische voetafdruk 
is enorm verkleind. Genoegen 
nemen met genoeg is de quote 
waarmee de tiny house-beweging 
in Amerika ontstond. Een zin die 
naadloos aansluit bij mijn diepe 
verlangen naar meer eenvoud 
in mijn leven. Genoegen nemen 
met genoeg past ook mooi bij 
een Bijbeltekst uit Spreuken 30: 
Maak me niet arm, maar ook niet 

rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb. Wanneer 
heb je genoeg? Is onze maatschappij niet een beetje 
doorgeslagen in de maatstaf wat genoeg is? Met als 
resultaat dat we regelmatig ongelukkig, ontevreden 
en ondankbaar zijn? Ik hoop dat de lezers van mijn 
boek proberen uit de cyclus van meer, meer, meer te 
stappen, zodat tevredenheid en dankbaarheid nog 
meer in hun leven kunnen gaan schitteren. Ik ben in 
elk geval een veel dankbaarder mens dan voorheen. 
Veel dingen die vroeger gewoon waren, zijn nu 
bijzonder en dat maakt dat ik nog meer het gevoel 
heb dat ik echt leef.’’ 

Mooi BEELD van een BEWUSTER LEVEN

Bewuster Leven
Op zoek naar het geluk van genoeg
Schrijver Mirjam Looij  Uitgeverij Sestra
ISBN: 978-94-9283-164-4   Prijs: € 15,99 (paperback)  €  9,99 (e-book)

Mirjam Looij is natuurliefhebber, minimalist en klimaatdoener. In 
Bewuster Leven beschrijft zij op een vlotte en enthousiaste wijze haar 
zoektocht naar het geluk van genoeg. Zij doet dit aan de hand van 52 
hoofdstukken, die steeds beginnen met een stukje uit haar dagboek, 
met thema’s als voeding, kleding, reizen, smartphone gebruik, bewust 
boodschappen doen, klimaatverandering, wonen in een tiny house, 
minimaliseren, eenvoudiger leven en zelfliefde. De rol van God in haar 
leven brengt zij al even luchtig als haar overige opvattingen, die zij de 
lezer mee geeft ter overweging en inspiratie. Ook deelt zij links naar 
internetbronnen, boeken, liedjes en documentaires die haar hebben 
geïnspireerd. Een mooi en compleet beeld van iemand die een 
bewuster leven wil leiden.
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> Het ruime tiny house van Mirjam en Corné.

https://kleinwonenmagazine.nl/product/5004/
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Geen ruimte buiten je huisje voor het kweken van je eigen groente, 
kruiden en fruit? Geen nood, haal je moestuin in huis! Zia Allaway laat je 
in haar boek De Indoor Moestuin kennismaken met allerlei verrassende 
manieren om binnen je eigen voedsel te laten groeien. Wat te denken 
van je eigen citroengras, pluksla of sinaasappelboompje? Of heb je 
er wel eens aan gedacht dat je kruiden kunt kweken in hangpotten of 
microgroenten in muffinvormpjes?  Zia helpt je eenvoudig op weg naar 
je eigen indoormoestuin. De uitstraling van het boek met venstercover 
is al een feestje, maar de helder geschreven teksten en fraaie illustraties 
maken de feestvreugde om een moestuintje binnen te beginnen 
helemaal compleet. Een groen huis vol eetbare producten. Mooier kan 
het leven niet worden!

Zelf VOEDSEL kweken kan ook BINNEN

Een Kleine Eetbare Tuin Met Vaste Planten
Ontwerpen voor tuin, balkon en terras van 6 tot 66 m2
Schrijver Madelon Oostwoud   Uitgeverij KNNV Uitgeverij  EAN: 978-90-5011-624-4   Prijs: € 22,95

De Indoor Moestuin
Verrassende manieren om groente, kruiden en fruit in huis te kweken
Schrijver Zia Allaway   Uitgeverij Forte Uitgevers   EAN 978-94-9185-318-3   Prijs: € 24,99

Een kleine tuin, veranda of balkon hoeft geen belemmering te zijn 
om te kunnen genieten van heerlijk fruit, groente, kruiden en eetbare 
bloemen van eigen grond. Dat blijkt wel uit Een Kleine Eetbare Tuin van 
Madelon Oostwoud, die zelf al 20 jaar tuiniert op 30 m2. Zij inspireert 
de lezer met verhalen en tips over ontwerp, aanleg en onderhoud, 
waarbij weinig werk en onderhoud centraal staan. In ontwerpen 
hoef je ook al niet veel tijd te steken, want Madelon heeft 10 tot in 
detail uitgewerkte ontwerpen voor een eetbare tuin in haar boek 
opgenomen.

Typisch een boek waarvan je vanaf pagina 1 een blij gevoel krijgt.

BLIJ gevoel bij TINY eetbare TUIN

Echt alle ANTWOORDEN voor VEGANISTEN

BOSH! Hoe Leef Je Vegan?
Red de planeet en voel je fantastisch
Schrijvers Henry Firth & Ian Theasby  Uitgeverij Fontaine
ISBN: 978-90-5956-609-5   Prijs: € 20,00

De mannen van het populaire plantaardige FB-videokanaal BOSH TV 
willen met hun boek Hoe leef je vegan? nu eens alles uit de doek doen 
over een veganistische levensstijl. Als voormalig vleeseters weten Henry 
en Ian als geen ander hoe lastig deze stap kan zijn. Met hun ervaring 
brengen zij in vlot geschreven hoofdstukken alle aspecten van het 
veganist worden onder de aandacht, maar altijd met veel vrijheid voor 
eigen interpretatie. Moraalridders willen zij absoluut niet zijn, maar zij 
hopen hun kijkers en lezers ertoe te zetten hun eetgewoonten wat meer 
aan te passen, gewoon omdat dit volgens hen een prima manier is om 
onze planeet te redden. Ze zijn hier met Hoe leef je vegan? uitstekend 
in geslaagd. Het boek geeft echt alle antwoorden op vragen van 
veganisten in spé. Logisch opgezet en in begrijpelijke taal geschreven.

https://kleinwonenmagazine.nl/product/5001/
https://kleinwonenmagazine.nl/product/5002/
https://kleinwonenmagazine.nl/product/4998/
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Surfers houden een eigen manier van leven op na 
en dat geldt ook voor hun onderkomens. Sommigen 
zijn tevreden met een geïmproviseerd huisje aan 
het strand, anderen genieten van een penthouse-
appartement in een grote kuststad.

In Surf Shacks Volume 2 worden de huizen van surfers 
over de hele wereld belicht. Van Californië tot Japan 
en van Sri Lanka tot Australië. Voor de liefhebbers 
van klein wonen is Surf Shacks Volume 2 op het eerste 
gezicht misschien een beetje een vreemde eend in 
deze boekenrubriek, want het is lang niet allemaal tiny 
wat dit boek laat zien. Toch zijn alle huizen bijzonder 
inspirerend om anders en op je eigen manier te gaan 
leven. En zelfs de grotere onderkomens bieden mooie 
voorbeelden van woonoplossingen, die ook toegepast 
kunnen worden in kleinere ruimtes.

Om je een idee te geven van de sfeer van dit 
Engelstalige boek mogen we je van uitgeverij Gestalten 
alvast een aantal foto’s laten zien als opwarmertje. 
Veel kijkplezier!

SURFERS toonbeeld eigen LEVENSSTIJL

Surf Shacks Volume 2
The new wave of coastal living 
Schrijver Matt Titone  Uitgeverij Gestalten  EAN: 978-38-9955-857-9   Prijs: € 35,99

Het eerste boek van de voorzitter van Stichting 
Tiny House Nederland, Tiny Houses, is inmiddels 
een klassieker in de tiny house-beweging en nu 
komt Monique van Orden met een nieuw boek 
over tiny houses in Nederland en België: Tiny 
Houses Living.

Het staat opnieuw boordevol inspiratie aan de 
hand van enthousiaste verhalen van bouwers en 
bewoners. Als je dit boek leest bekruipt je zonder 
twijfel het gevoel: dat wil ik ook! De verhalen en 
foto’s geven een goed beeld van wat er momenteel 
in de Lage Landen gebeurt op het gebied van tiny 
houses.

Het boek verschijnt rond 17 november a.s., maar 
Klein Wonen Magazine mag op de volgende 
pagina’s alvast een preview publiceren van enkele 
foto’s. Kijk en geniet!

Enthousiaste TINY HOUSERS inspireren

Tiny Houses Living
Minder huis, meer leven
Schrijver Monique van Orden  Uitgeverij Komos Uitgevers  EAN: 978-90-2157-782-1  Prijs: € 25,00

https://kleinwonenmagazine.nl/product/5003/
https://kleinwonenmagazine.nl/product/4996/
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> Interieur van een tiny house in Minitopia ‘s-Hertogenbosch..
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> Het tiny house van Lennart in Minitopia ‘s-Hertogenbosch.
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> Het fraai gelegen tiny house van Jill in het Belgische Halen.
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> Een van de tiny houses in Zeist.

> Interieur van een tiny house in Katwijk.
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> De omgebouwde oude schoolbus met aanbouw van de familie Goodwin in Hanalei.

> De veranda van Peter Schroff.
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> Robert en Ulrika Glover wonen in een tiny house.
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> Deze surfers kozen voor een vanlife. 
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> De bijzondere gevelgaragedeur van Cole Barash.
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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://kleinwonenmagazine.nl/product-category/boeken/
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Andorra, 3 augustus 2020

We staan weer met mooie natuur op. Ineens komt een hele wolk mist voorbij. Je kunt 
ineens de andere bergen niet meer zien. Maar ineens trekt de mist ook weer weg, de kant 
waar die vandaan kwam. Als het zonnetje eenmaal op is, is het weer helemaal helder en 
ziet het er weer naar uit dat het een prachtige dag gaat worden. Rond het middaguur 
gaan we weer rijden.

Benieuwd wat we gaan zien, ook al is dit voor ons een bekend stukje van Andorra. Een 
bijzondere plek ook. 4 jaar geleden kwamen we hier voor het eerst en maakten we de 
keuze om meer te gaan reizen in ons leven. Inmiddels zijn we nu op het punt gekomen 
dat dat gaat gebeuren. Daarom hebben we in Andorra een fles champagne gekocht om te 
vieren wat we allemaal bereikt hebben in al die jaren. Het is altijd goed om eens terug te 
kijken en te zien welke stappen je in al die jaren hebt gemaakt. Pak er eens een blaadje bij 
en schrijf eens op wat er allemaal veranderd is in je leven de afgelopen jaren. En wat wil 
je nog dat er gaat veranderen? Als je weet waar je bent, weet wat je wil, dan weet je waar 
je naar toe kunt bouwen. Een navigatiesysteem moet ook weten waar je bent en waar je 
naar toe wil om de route te berekenen!

Bram en Melanie wonen in een tiny house, maar reizen nog liever rond met 
hond Kay in hun 4x4 met daktent. Op hun website Offroaddog vertellen zij over 
hun ervaringen en geven tips voor wie ook offroad wil reizen en bewuster leven. 
Op Polarsteps kun je aan de hand van fraaie foto’s en video’s zien hoe dit stel 
reist en leeft als zij op pad zijn. Ieder kwartaal publiceert Klein Wonen Magazine 
een flard uit hun reisdagboek. Ter lering en vermaak!

REIS
FL

ARD

Leven in een
4x4 met daktent

BRAM & MELANIE

https://offroaddog.nl/
https://www.polarsteps.com/Offroaddog
https://www.polarsteps.com/Offroaddog
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Is het een camper of een kunstobject? Zelf ervaart 
Berend Jan Paul Groen het tijdens de bouwfase 
vooral als een kunstzinnig project, maar wel eentje 
met een praktische inslag. Hij wil er per slot van 
rekening ook in wonen en reizen. De selfmade 
camperbouwer is dol op het zelf bedenken van 
technische snufjes en handige toepassingen. ,,Ik kijk 
nooit hoe anderen het doen. Ik probeer altijd mijn 
eigen kennis en visie te gebruiken.’’ Een interview 
met een eigenzinnige vanlifer over zijn bijzondere 
woonbus, epoxy, pneumatiek, compressors en zijn 
hachelijke situatie.

IN
TER

VIEW

Eigenzinnige Berend Jan Paul Groen leeft zich uit op Fiat Ducato

EEN 
PRAKTISCH

KUNSTSTUKJE
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> De werkplaats.
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Velen kijken met open mond naar zijn mobiele 
huisje. Er is van alles te zien en er is nauwelijks iets 
standaard. Trots is Berend Jan Paul er niet echt op, 
want dat is niet zijn stijl. ,,Ik bouw en kijk vooral heel 
sceptisch naar wat ik bouw. Als het niet goed genoeg 
werkt, sloop ik de handel er vaak ook zo weer uit en 
begin ik opnieuw’’, glimlacht de 45-jarige geboren 
Drontenaar, die de laatste tijd maar weinig reden 
tot lachen heeft en noodgedwongen zijn toevlucht 
zoekt in het busleven. ,,Het is te complex dit goed 
uit te leggen, want ik kan er 
inmiddels 10 boeken vol over 
schrijven, zo bizar en extreem 
is het. Maar in het kort ben ik 
slachtoffer van oplichterij en ben 
hierdoor mijn bedrijf en huis 
kwijtgeraakt. Door de momenteel 
lopende rechtszaken, welke nog 
jaren gaan duren, en de vele bedreigingen die ik nog 
dagelijks ontvang, heb ik gekozen voor een camper. 
Daarmee kan ik ook mezelf in veiligheid stellen 
aangezien politie en justitie geen vinger uitsteken. 
Helaas moet ik al ruim 2 jaar mijn eigen hachje 
redden en dat van mijn hond en familie. Zo ben ik op 
het idee gekomen om in een camper te gaan wonen.’’

Berend Jan Paul begint zijn werkzame leven als 
botenbouwer en werkt vervolgens 25 jaar lang met 
exotische dieren. Hij werkt zich op tot een van de 
grootste kwekers van reptielen in Europa en bouwt 
met eigen handen een uniek thuis voor zijn dieren. 
,,De basis van het zelf bouwen heb ik geleerd in de 

botenbouw, maar het meeste komt toch wel voort 
uit het bouwen van mijn kwekerij. Geen geld hebben 
en altijd roeien met de riemen die je hebt, maakt een 
mens vindingrijk. Zeker in de weggooimaatschappij 
waarin wij leven. Je vindt oplossingen voor dingen 
die gewoon bijna absurd zijn en je bouwt je eigen 
systemen. Dus wat ik vooral heb gedaan om mijn 
dromen te verwezenlijken is alles zelf leren en 
doen’’, vertelt de selfmade bouwer, die ook een 
voorliefde heeft voor het maken van kunst. ,,Kunst 

zit in mijn genen. Zo was mijn 
overgrootvader een meester-
schilder en beeldhouwer. En 
Gerrit Rietveld stamt ook uit 
onze familielijn! Mijn moeder is 
kunstzinnig en door de gehele 
familie vind je deze kenmerken 
terug. Als heel jong kind was ik 

al bezig met houtsnijwerken met een zakmes en ik 
ben eigenlijk vooral gewend geraakt om alles wat ik 
wou gewoon zelf te maken, omdat geld nooit mijn 
sterkste kant is geweest.’’

Het komt hem nu prima van pas bij het ombouwen 
van zijn Fiat Ducato bestelbus tot camper. Als je 
hem vraagt of dit een kunstproject of bouwklus is 
hoeft Beren Jan Paul niet lang na te denken. ,,Een 
kunstproject! Kunst is absoluut mijn ding en zo zie ik 
de camper ook. Ik ben er bewust een kunstproject 
van gaan maken waar niks meer te gek was en de 
uren werk er niet meer toe deden, aangezien het 
direct ook een vorm van therapie is. Ik lijd door alles 

,,Kunst is absoluut 
mijn ding en zo zie ik 

de camper ook’’

> Berend Jan Paul achter het stuur van zijn Fiat Ducato. > De wasbak is een van de vele kunststukjes.
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wat er gebeurd is aan een ernstige vorm van PTSS 
en bouwen houdt mijn hoofd rustig.’’ Momenteel 
is hij vooral veel aan het testen en uitproberen. Dit 
doet de eigenzinnige doe-het-zelver door regelmatig 
nachten door te brengen op gratis parkeerplaatsen 
in buitengebieden zonder voorzieningen. ,,Zo kan 
ik off-grid in de praktijk testen 
wat ik mis of wat er nog anders 
moet. Heel primitief op dit 
moment, omdat ik eerst precies 
wil weten wat ik nodig heb en 
om op ideeën te komen. Ik kijk 
namelijk nooit hoe anderen 
het doen. Ik probeer altijd 
mijn eigen kennis en visie te 
gebruiken voor de dingen die 
ik bouw of doe. Zo deed ik dat met de dieren en nu 
ook met de camper. En hoe kan dat beter als gewoon 
testen in praktijk?’’

Berend Jan Paul heeft naast zijn off-gridstekjes ook 
een vaste locatie met een werkplaats om aan zijn 
camperbus te bouwen. Zijn kunstzinnige vondsten 
gaan daarbij hand in hand met de broodnodige 
praktische zaken, die nu eenmaal bij een kleine 
woonruimte horen. ,,Kunst en praktische dingen 
bouwen gaat prima samen. Juist het praktische vind 
ik erg belangrijk. Wat wel lastig is, is een balans 
tussen praktisch en mooi en het gewicht te vinden. 
Mooie materialen zijn vaak zwaar, helaas, maar met 
een goede frees en vooral haakse slijper kom je 
redelijk ver op dit gebied. Zo is het overgrote deel 

> Het interieur met veel hergebruikt hout.

wat ik heb gebouwd, en vreselijk zwaar oogt, gewoon 
hol. Een kast ingegoten met epoxy op een massief 
blad en dat vervolgens van achter wegfrezen tot 
het gewicht minder of gelijk is aan hetgeen dat ik 
uit de camper had gesloopt’’, vertelt hij. Ook heeft 
hij andere foefjes gebruikt om materialen lichter 

te maken. ,,Zo heb ik ook 
populierenhout gebruikt voor 
mijn wasbak. Dit heb ik zo 
lang in de zon laten uitdrogen, 
dat het zo licht werd als een 
veertje om het vervolgens af te 
gieten met epoxy. De vloeren 
zijn gemaakt van heel oud red 
ceder waar al letterlijk droogrot 
in zat door de tijd dat het in de 

tuin lag. Ik heb de naden zoveel mogelijk opgevuld 
met bruislijm om het vervolgens af te gieten met 
epoxy. Zo kan je hele zware robuuste dingen bouwen 
die ook nog licht in gewicht zijn. Dat zijn leuke 
uitdagingen, vind ik zelf.’’

Naast het lichter maken van materialen houdt 
Berend Jan Paul ook van robuuste constructies. 
Een maand na de aankoop van zijn bus wordt 
deze geteisterd door zware regen en hagel. De 
deuken zaten in zijn Ducato. ,,Ik ben daarover gaan 
filosoferen en heb het dak toen afgegoten met een 
dempende vloercoating op epoxy-basis, Dat had ik 
eerst wel even getest op een klein gedeelte om er 
vervolgens met de hamer goed op te keer te gaan. 
Het dak is nu onverwoestbaar en ik hoef me geen 

,,Ik kijk nooit hoe 
anderen het doen. Ik 

probeer altijd mijn eigen 
visie te gebruiken’’
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> De robuuste deur en het pneumatische dak in wording.

zorgen te maken over zware regenval of hagelinslag. 
Dus stormen achterna jagen is ook nog een optie 
in de toekomst!’’ Zekerheid voor alles lijkt ook een 
motto van de camperkunstenaar. ,, Overkill is wel 
een beetje mijn makke. Ramen en dergelijke heb ik 
letterlijk met een epoxy-filler vastgezet om iedere 
vorm van lekkage tegen te gaan en de bumpers zijn 
opgebouwd van kevlar en carbon vezels. Inmiddels 
heb ik al een aantal keer een boom geraakt met 
inparkeren, maar geen enkele 
kras of breuk. Ik heb onlangs 
nog wel een camera ingebouwd 
voor het inparkeren. Een leuk 
voorbeeldje van in de praktijk 
erachter komen wat je nog 
nodig hebt.’’

Hoewel nog lang niet af is de 
woonbus van de voormalige reptielenkweker nu al 
een bezienswaardigheid. Het interieur wemelt van 
fraaie kunststukjes en bijzondere toepassingen. 
,,Mijn camperdeur, die puur als een soort van grap is 
ontwikkeld, vind ik wel aardig. Velen houden me er 
voor aan en vinden het ronduit fantastisch, maar het 
was vooral voor de hond. Die rotdeuren van campers 
zijn gewoon vreselijk en het gevoel alleen al was 
genoeg om die deur onverwoestbaar te maken. Er zit 
nu een 6 puntenslot in, zoals bij een oude kluis. Ook 
roldeuren heb ik later aan de hand van dit concept 
gebouwd, omdat het toch ook wel een veilig gevoel 
gaf terwijl ik sliep’’, aldus de man die ook dol is op het 
uitproberen van nieuwe technieken. ,,Het gebroken 

glas in epoxy gegoten met verlichting eronder is 
iets dat ik nooit eerder had gedaan. Erg leuk om 
te doen en het effect hiervan is gewoon geweldig. 
Momenteel ben ik bezig met het dak, dat doormiddel 
van pneumatiek omhoog kan. Aangezien ik dan toch 
al bezig was hiermee, ga ik dit uitbreiden met een 
grotere compressor. Het drukvat komt onder de 
auto te hangen en de compressor zelf naast de deur 
onder de keuken. Zo kan ik daar een aansluitpunt 

maken, waarmee ik simpel 
even de banden tijdens een 
off-grid toer kan vullen, nadat 
ik ze half heb laten leeglopen. 
Ook kan ik dan een slang met 
spuitpistool gebruiken om 
gewoon even de gehele camper 
schoon te blazen. Deuren 
open en je spuit alle rotzooi 

er zo uit! En misschien ga ik het gebruiken voor 
een douche die op luchtdruk werkt. Zo houd ik de 
systemen beperkt en simpel en heb ik geen vreselijke 
stroomvreter op ieder punt in de camper nodig. Dat 
scheelt ook weer in gewicht doordat ik geen pompen 
en dergelijke nodig heb.’’

Uitermate fraai is ook de kunstzinnige waterstroom, 
die vanaf zijn wasbak in de voegen van zijn houten 
vloer loopt. ,,Het idee kwam vanuit de situatie 
waarin ik zit. De krokodillenkop, die als kraan dient, 
is mijn verleden. In de waterbak en rivier zitten 
verontreinigde kleuren, die uitlopen in mooi helder 
blauw water en dat is dan uiteindelijk het punt waar 

,,Die rotdeuren
van campers zijn 
gewoon vreselijk!’’

> De epoxy-waterstroom staat voor de levenssituatie van de bouwer.
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ik hoop te eindigen in dit tragische verhaal. Het is 
gemaakt van epoxy en een boomstamtafel die ik 
in de lengte heb doorgezaagd en omgedraaid. In 
de rivier heb ik stuk geslagen blauw glas verwerkt 
om het licht mooier te verdelen van de Ledlampen 
eronder. Het dashboard en alles eromheen wil ik 
uiteindelijk ook nog van epoxy nabouwen en ingieten 
met vlinders, libellen en andere vondsten die ik 
onderweg hiervoor heb verzameld. Verder wil ik de 
camper zo goed isoleren dat er geen geluid of kou 
meer binnenkomt en volgend jaar ga ik ook nog 
alle techniek updaten. Motoronderdelen, vering en 
remmen ga ik vervangen en ik wil dikke banden, 
waardoor het een hot rod look krijgt. Dat wordt dan 
ook het enige echte dure geintje aan de auto, maar 
gelukkig doe ik dat ook allemaal zelf. Dat scheelt 
weer enorm in de kosten en ik weet wat ik heb. Het 
leuke van deze, in feite simpele, Fiat Ducato is vooral 
eigenlijk dat niemand, maar dan ook niemand dit 
verwacht. Dat vind ik leuk, want shockeren vind ik 
persoonlijk gewoon erg grappig. Een beetje mijn 

vorm van humor in de positieve zin van het woord.’’

Hij ziet zichzelf niet voor altijd in zijn camper wonen, 
maar voorlopig is het voor hem een echt thuis en hij 
zal er sowieso nog lange tijd in blijven rondreizen. 
,,Mijn huidige partner en ik zijn druk bezig met 
een concept waarin we gaan vloggen. We gaan 
natuurgebieden in Europa opzoeken en het wilde 
leven filmen vanuit de camper. Daarvoor heb ik het 
bed voorin bedacht met ruim uitzicht naar voren 
vanwaar je goed kan observeren. We willen ook 
beurzen op het gebied van exoten in heel Europa 
bezoeken, maar door de wereldwijde coronasituatie 
moeten we maar even afwachten waar dit heen gaat. 
Zo niet, dan zijn er nog vreselijk veel opties om te 
doen. Het is even aanpassen, ook financieel, maar 
daar sla ik me wel weer doorheen en focus mij op 
de toekomst. Ik heb het vaker gedaan en ik doe het 
gewoon weer. Klinkt misschien heel vreemd, maar 
dat is precies wat het leven voor mij zo fascinerend 
maakt.’’
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> Het epoxy-water stroomt door de voegen van de vloer. > Het fornuis is weggewerkt in het houten aanrecht.
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We hebben allemaal dezelfde corona-perikelen. 
Gezondheid, werk, familie. Reizen die niet door gaan, 
grenzen die op slot gaan. Je eigen gezondheid én 
die van je familie en vrienden is het meest kostbare 
goed dat we bezitten. Dat je de mensen om je heen 
kunt knuffelen, je je werk goed kunt uitvoeren of 
überhaupt werk hebt. Allemaal hele belangrijke 
dingen, waarbij het wel of niet kunnen reizen in het 
niet valt. 

We, zoals iedereen in de wereld, reizen dit jaar 
mondjesmaat. Grote, verre reizen zijn voor iedereen 
geannuleerd. Gelukkig hadden wij er geen gepland 
dit jaar. Want plannen doen we nog amper sinds we 
de camper hebben. We kiezen een land. We kiezen 
vervolgens een klein stukje van dat land, afhankelijk 
van hoeveel tijd we hebben. Gooien wat spulletjes in 
de camper en off we go! 

In de zomer hebben we 
altijd 5 weken tijd om rond 
te lummelen. We rijden een 
stukje, wandelen, genieten 
van natuur, koken lekker op 
de bbq, of in de dutch oven, 
en ontdekken. We ontdekken 
mooie campings, leuke 
stadjes, plekjes om de kano in 
het water te gooien of zomaar 
een beetje frisse zee/berg/
boslucht. 

Maar dit jaar konden we onze 
plek niet vinden. Alhoewel 
veel grenzen vlak voor de 
zomer weer openden, wisten 

we niet goed wat we moesten doen. We waren 
onrustig. Twee van onze lievelingslanden zaten 
nog op slot (Noorwegen en Slovenië) en al met al 
konden we onze draai niet vinden. Van alle landen 
waar we naar toe konden gaan, en dat zijn er zoveel, 
wisten we geen keuze te maken. Niet alleen stond 
de wereld stil door corona, onze reis-spirit was ook 
bewegingsloos.

Maar stil staan is niets voor mij, dus die periode was 
van korte duur. Als het niet kan zoals het moet, dan 
moet het maar zoals het kan. En laten we eerlijk 
zijn:  hoe mooi is het vlakbij?! Sterker nog, hoe mooi 
is het in mijn eigen straat? Wij wonen, als we in ons 
stenen thuis zijn, op een prachtige toeristische plek. 
Strand bijna in de achtertuin, de Waddenzee op 
struikelafstand. 
Een week brengen we door als rasechte toerist op 

ons eigen Waddeneiland. Met 
een picknick op de fiets door 
de duinen, garnalen vangen 
op het strand, zeehondjes 
kijken op het wad. Samen 
lekker eten in de tuin met 2 of 
3 vrienden, netjes volgens de 
regels. 

We besluiten in diezelfde 
week, met diezelfde vrienden, 
later in de zomer nog een 
klein stukje Nederland te 
verkennen: Zeeland. Ook 
strand en duinen. En 
vooral: een prachtig 
onderwaterleven. Dus worden 
de campers van stal gehaald, 

JANTINA’S
VANLIFE

HETZELFDE 
SCHUITJE
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> Zeeland heeft een prachtig onderwaterleven.
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ingepakt met van alles en nog wat, maar vooral veel 
duikspullen. Op naar Zeeland! ’s Nachts slapen we op 
een heerlijke boerderijcamping en overdag zijn we 
op mooie plekken waar we te water kunnen. Tussen 
het duiken door genieten we van het camperleven 
met uitzicht op het water. Met een bammetje kaas 
boven op de dijk in het zonnetje. Het leven is mooi!  

En omdat we na een week in de camper nog geen 
afscheid kunnen nemen van ons fijne camperbedje 
besluiten we ook nog een weekje bij de buren te 
kijken in Duitsland. Zwaar onderschat. In ieder geval 
door mij. Duitsland staat nooit bovenaan mijn to 
go-lijstje, terwijl ik iedere keer verrast word als ik 
er wél ben. Bossen, heuvels, mooie dorpjes met 
vakwerkhuisjes. Wijngaarden langs rivieren, thee 
drinken op een terrasje en bretzels eten. 

Deze keer rijden we naar het noordoosten, naar 
het schiereiland Rügen. Velden vol graan, hoge 
beuken in grote bossen, direct grenzend aan een 
witte krijtrotskust. Een prachtig contrast en zéker 
de moeite waard om eens naar toe te toeren in 
je camper. Een uurtje of 6 en je bent er! Ondanks 
dat wij er midden in de zomervakantie zijn vinden 
we genoeg rustige plekjes en blijken de kleinere 
campings gemakkelijk ter plaatse te boeken. 

Op de weg naar huis genieten we nog van een 
dagje kanoën in Giethoorn. We hadden bedacht 
dat dit de perfecte tijd zou zijn om de toeristische 
plekken in Nederland te bekijken nu de meeste 
buitenlandse toeristen er niet zijn. We zijn lekker 

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.
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vroeg en hebben onze eigen kano meegebracht, dus 
we kunnen de eerste paar kilometer genieten van 
lege sloten en plassen. Vrolijk fluitende vogeltjes, een 
kwakende eend en verder een fijne stilte. Later op 
de ochtend zien we steeds meer fluisterbootjes met 
vrolijk hallo roepende mensen en wordt het gezellig 
druk. Natuurlijk denken meer Nederlanders dat dit 
de mooiste tijd is om je eigen land te ontdekken! En 
terecht! Nederland is heerlijk en met het mooie 
herfstweer in aantocht moedig ik iedereen aan 
om Nederland eens met de ogen van een toerist 
te bekijken. Genieten van het camperleven in het 
dorpje om de hoek! 

> Het fraaie Duitse schiereiland Rügen.

https://jantinascheltema.nl/


86 i

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

Elke maand praktische
moestuintips in je mail?
Meld je aan voor de Moesbrief op Moesmeisje.nl. 

Je krijgt dan het digitale receptenboek 
‘Een jaar eten uit jouw moestuin’ cadeau!

GRATIS
RECEPTENBOEK

www.moesmeisje.nl

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.

FOODCOACHING
Eet ik wel gezond? Krijg ik voldoende voedingsstoffen 
binnen? Hoe kan ik de overstap maken naar een (meer) 
plantaardig voedingspatroon? Ook voor deze vragen kun 
je bij Suzanne terecht.

– Life’s too short to eat bad food –

https://moesmeisje.nl/moestuin-youtube-handige-moestuintips-op-video/
https://twitter.com/moesmeisje
https://nl.pinterest.com/moesmeisje/
https://www.instagram.com/moesmeisje/
https://moesmeisje.nl/
https://wildeschool.nl/
https://jantinascheltema.nl/boek-camper-bouwen/
https://www.puursuzanne.nl/product-category/ebooks 
https://www.instagram.com/puursuzanne/
https://www.puursuzanne.nl/product-category/ebooks 
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ELKE RABÉElke Rabé geniet dagelijks van haar buitenleven 
rond haar tiny house. Nu de rust is teruggekeerd 
in de polder, is er weer ruimte om nieuwe 
activiteiten te ondernemen en nieuwe dingen 
te leren die goed bij haar leven passen. En zoals 
zo vaak komen er dan opeens heel veel lijntjes 
bij haar samen. Of misschien verbindt zij ze 
onbewust zelf! Zoals op het gebied van voedsel uit 
de natuur.

ETEN? 
NATUURLIJK!

IVN-vrijwilligster focust zich op voedsel uit de natuur
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> Wildplukken voor de thee door IVN-kinderen.
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Ik ben opgeleid tot ingenieur duurzame energie 
technologie (Sustainable Energy Technology aan de 
TU/e), maar na een paar jaar andere werkzaamheden 
te hebben verricht, leek het me leuk om ook iets 
praktisch duurzaam in de wereld te zetten. Dat 
leidde tot de bouw van mijn eerste tiny house en 
zoals trouwe lezers van dit magazine weten kwam 
daar onverwacht nog een tweede project achteraan. 
Hierdoor ben ik inmiddels al jaren in de tiny house-
wereld aan het werk. In de tussentijd ben ik in mijn 
gemeente ook werkzaam voor 
een stichting die duurzaamheid 
stimuleert vanuit de bevolking 
en dat werk verbreedt zich nu 
van duurzame veranderingen 
aan woningen naar circulariteit 
op meerdere vlakken, 
waaronder voedsel. Ook dit 
keer zou ik een praktische 
inslag prefereren, maar ik heb 
niet echt groene vingers. Daarom zoek ik naar een 
manier waarop ik toch kan bijdragen door mijn eigen 
talenten in te zetten. Iedereen kan immers om zijn 
eigen manier een steentje bijdragen.

Voedsel coöperaties
Veel tiny house-bewoners kiezen voor een moestuin 
en verbouwen hun eigen groenten. Ik bewonder 
dat, maar kan er zelf nog niet in slagen om een 
luchtplantje in leven te houden, dus zoek ik naar 
andere opties. In het kader van een nieuwe uitdaging 
liep ik dit jaar de alternatieve vierdaagse. De gewone 
Nijmeegse vierdaagse heb ik eigenlijk altijd wel willen 
lopen, maar zou ik, als ik eerlijk ben, waarschijnlijk 
veel te massaal vinden en ik weet niet eens zeker of 

> Scene uit de Tegenlicht-documentaire Plattelandspioniers.

40 kilometer per dag haalbaar zou kunnen zijn, hoe 
goed ik ook zou trainen. Dankzij corona ontstond er 
dit jaar ineens een kans voor mij en vele anderen. 
De vierdaagse werd omgedoopt tot de alternatieve 
vierdaagse. Iedereen kon vanuit zijn eigen huis 
meedoen, het aantal kilometer was drastisch 
verlaagd tot minimaal 10 kilometer per dag en 
iedereen mocht zelf zijn routes kiezen. Hoera, precies 
wat ik het mooiste vind! Lekker in de rust door onze 
prachtige polder, bossen, zandverstuivingen en 

heiden struinen en er zelf een 
mooi rondje bij bedenken. Ik 
besloot dat dit niet alleen voor 
mij een feestje zou zijn, maar 
ook voor een goed doel. Een 
doel dat ook past bij waar ik zelf 
mee bezig ben en bij hoe ik nu 
leef. 

Ik zag de Tegenlicht-
documentaire Plattelandspioniers over Herenboeren. 
Dit zijn pioniers die proberen de ketens in de 
voedselindustrie veel korter te maken dan ze nu zijn. 
Zo kort mogelijk zelfs. Met omwonenden kopen of 
huren ze een stuk land, nemen hun eigen boer in 
dienst en produceren zo lokaal voedsel voor zo’n 200 
huishoudens. Als je de documentaire kijkt bekruipt 
je het gevoel: hoe kan het dat iets wat zó logisch is 
niet standaard is en vanzelf gaat? Waarom maken we 
die ketens zo lang, stoppen we zoveel energie in het 
van hot naar her rijden met voedsel, fabrieksmatig 
verwerken en inpakken om het vervolgens opnieuw 
half Nederland door te transporteren om het in een 
stuk plastic in het schap te laten eindigen? Waarom 
produceren we die groenten niet gewoon hier om 

Herenboeren
produceren lokaal 
voedsel voor zo’n
200 huishoudens
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> Oogsten bij een Herenboer.

de hoek, iets wat vroeger natuurlijk de 
normaalste zaak van de wereld was. Hoe 
hebben we dat omslachtige systeem ooit 
verzonnen en hoe komt het dat we dat 
normaal zijn gaan vinden? Waarom kost het 
deze landbouwpioniers zoveel moeite om 
hun ideaal te verwezenlijken? Het pionieren 
herken ik natuurlijk uit de eerste tiny house-
jaren en ook ik heb ervaren dat pionieren 
niet vanzelf gaat. Bovendien past het goed 
bij dit natuurlijker leven, de richting waarin 
ik me verder wil ontwikkelen en waar ik 
graag voor wil staan. Om die redenen 
leek me dit een prachtig doel voor de 
alternatieve vierdaagse.

Overigens zijn er veel meer initiatieven als 
je een beetje onderzoek doet, allemaal met 
weer net een iets andere opzet. Hier wat 
voorbeelden op een rij (klik op de naam om 
de website te bezoeken):

- Herenboeren
- Herenkeuken (voor kookinspiratie)
- Land in zicht
- Boeren & Buren
- Nudge

Het verschil tussen Herenboeren en een 
CSA (community-supported agriculture 
ofwel gemeenschapslandbouw) is, volgens 
Wikipedia, het feit dat je mede-eigenaar 
bent van de onderneming. 
Een CSA is een vorm van 
samenwerking tussen burgers 
en lokale landbouwers. Burgers 
betalen jaarlijks een bijdrage 
om de productiekosten van 
het landbouwbedrijf te kunnen 
dekken. In ruil krijgen ze een 
deel van de opbrengst. Bij de 
Herenboeren gaan ze dus een stapje verder, met 200 
gezinnen koop je een stuk land en neem je je eigen 
boer in dienst. Eventuele risico’s van een slechte 
oogst of iets dergelijks deel je dus ook samen. Daar 
staat tegenover dat je ook inspraak hebt op de 
manier van handelen.
Ook als je niet wekelijks aan iets vast wil zitten zijn 
er leuke initiatieven, zoals Fietsen voor mijn eten. 
Hier vind je kleine kraampjes en (land)winkels waar je 
lokaal geproduceerd voedsel kan kopen.

Kijktips
- Plattelandspioniers
- The biggest little farm

Wildplukken
Naast eerder genoemde werkzaamheden werk ik 
sinds ik hier woon voor een lokaal museum om de 
hoek. Naast de activiteiten voor het museum worden 
er regelmatig andere evenementen georganiseerd, 
waaronder diverse natuuractiviteiten voor kinderen. 
Zo kwam ik in aanraking met het Instituut voor 
Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN). IVN 

Hoe hebben we
dat omslachtige

systeem ooit
verzonnen?

organiseert diverse activiteiten 
in de natuur en omdat ik vooral 
voor de werkgroep Kinderen 
en Natuur werk, sta ik weer 
regelmatig met laarzen naast 
een sloot waterbeestjes te 
vangen en determineren, 
slangen te zoeken, vleermuizen 
te spotten en ga zo maar door. 

Ook hier verandert mijn eigen focus richting voedsel. 
Ik heb er zelfs een nieuwe aanschaf voor gedaan: de 
Compacte Gids, een 12-delige serie van handzame 
waterbestendige gidsjes voor op zak. De gidsen 
Bloemen en Kruiden gaan regelmatig mee in het 
zijvak van mijn rugzak en heel langzaam vijzel ik mijn 
kennis op van eetbare en juist niet-eetbare kruiden. 
Bij IVN breng ik die kennis meteen in de praktijk en 
leer ik andere mensen kruidenboter, pesto, thee en 
burgers te maken door wild te plukken uit de natuur. 
Ik merk dat dit behoorlijk aanslaat, niet alleen bij 
kinderen, maar ook bij ouders en zeker ook bij de 
leeftijdscategorie 18-30 jaar. Het is opeens erg hip zo 
lijkt het. Ik kan ook niet anders zeggen dan dat het 
ontzettend leuk is om te ontdekken hoeveel planten, 
waar we anders gewoon overheen stampen, eetbaar 
zijn en nog ontzettend lekker ook! Dit schreef ik 
laatst voor een blad naar aanleiding van de high tea 
wildplukactiviteit met IVN ter gelegenheid van Fête 
de la Nature:

Zo groeit er heel veel mals duizendblad. De kinderen 
plukken de mooiste blaadjes en brengen ze steeds terug 
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https://www.herenboeren.nl/
www.herenkeuken.nl
https://csa-landinzicht.nl/
https://boerenenburen.nl/nl
https://www.nudge.nl/projects/koop-samen-je-eten-een-voedselcooperatie/
https://www.fietsenvoormijneten.nl/
www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2019-2020/plattelandspioniers.html
https://www.vprogids.nl/cinema/films/film~12998345~the-biggest-little-farm~.html
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> Een heerlijke wildplukthee.

naar de heksenketel. Ook vrolijke bloemen, zoals de 
gele paardenbloem, witgele madeliefjes, rode en witte 
klaver, zijn favoriet bij de kids. We zijn zo druk aan het 
plukken en we vinden al zó veel lekkere ingrediënten 
dat we in het veld alleen nog maar gaan zoeken naar 
wat rolklaver, watermunt en kamille. Tussen de gele 
bloemen van de rolklaver vinden we ook nog andere 
gele bloemen. Is dit ook rolklaver of een soort kamille? 
Nee, dat is het zeker niet. Wel heel belangrijk om te 
noemen, want dit is een plant die we juist níet willen 
plukken. Het is jacobskruiskruid en het is giftig. Die gaat 
dus niet in de heksenketel en laten we mooi staan.  

Wie van jullie durft er brandnetels te plukken?, 
vraagt Marijke. Er gaan meer kindervingers omhoog 
dan volwassen handen en dat is maar goed ook, 
want de kinderen vervullen een extra belangrijke rol 
vandaag. Door corona houden we goed afstand tussen 
de volwassenen, maar de kinderen laten alles aan de 
volwassenen zien. Zo demonstreert Marijke hoe ze 
met een handschoen van ridderzuring brandnetels 
kan plukken zonder geprikt te worden. De durfal die 
het zonder handschoen met de haren mee probeert te 
plukken wordt zonder het door te hebben toch geprikt 
bij zijn enkel door een andere brandnetel. Meteen komt 
dan de hondsdraf, smalle weegbree en zelfs dezelfde 
zuring weer van pas om de jeuk te verminderen. Enkele 
kinderen proppen vervolgens hun broekzakken vol met 
hondsdraf voor het geval er later nog een ongelukje 

gebeurt’. Tja, je weet maar nooit natuurlijk.
 
Dan is het al weer tijd om te wisselen. Alle 
groepen draaien door en met groep 2 en 3 vullen 
we de ketel verder aan met al deze kruiden plus 
nog wat pastinaak bloemetjes, hondsdraf en 
rozenbottel als bonus. De rozenbottels worden 
in een mini-vijzel vakkundig gestampt, zodat 
de kleur en de smaak straks goed vrijkomen 
in de thee. Eerder hebben de groene jassen al 
heermoes geplukt, want ook al zien veel mensen 
dit als vreselijk onkruid, het is gedroogd lekker in 
onze thee en bovendien heel gezond!

We maakten een heerlijke wildplukthee die bij 
zowel volwassenen als kinderen enorm in de 
smaak viel. Wil je hem ook eens maken? Zoek 
dan (een deel van) de volgende ingrediënten, 
heet water erop, even laten trekken en klaar:
witte klaver, rode klaver, rolklaver, 
duizendblad, kamille, pastinaak, madeliefjes, 
brandnetel, hondsdraf, heermoes, rozenbottel 
en watermunt.

(Kijk)tips
- YouTube staat vol met filmpjes over 
wildplukken. Zoek op wildplukken, eetbare 
planten, wilde planten. 
- Salt

Voedselbossen of bostuinen
Er ontstaan in Nederland ook steeds meer 
voedselbossen. Vaak leveren die producten 
voor culinaire restaurants in de buurt. De 
activiteiten van onze afdeling bij IVN maakt 

vaak gebruik van het voedselbos om mensen te leren 
over de natuur. Het voedselbos waar wij komen staat 
proeven toe, maar meenemen in principe niet. Toch 
is het erg leuk om eens in een voedselbos te gaan 
kijken en proeven. Het is net als in de wilde natuur 
uiteraard wel oppassen: niet alles is zomaar eetbaar!
Wil je een stapje verder gaan? Je kan ook met 
een groepje een nieuw voedselbos realiseren of 
misschien een IVN Tiny Forest. Genoeg ideeën 
dus om meer te leren over de natuur en waar ons 
voedsel vandaan komt.

Links
- Lekker Landgoed (voorbeeld van een voedselbos)
- Tiny Forest

En weer een heel andere kijktip, maar ook geweldig 
inspirerend:
- Down to earth

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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www.youtube.com
https://www.getsalt.com/zoeken?query=compactgids
http://www.lekkerlandgoed.nl/
https://www.ivn.nl/tinyforest
https://nl.downtoearthfilm.com/
http://mythels.simpsite.nl/home
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> Brandnetel is prima voor een wildplukthee.

> Wildplukken kan al rond mijn tiny house.

> Knoflookboter maken met de IVN-kinderen.
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Ben jij ook zo gek op knoflook? Waarom 
dan niet zelf van die heerlijk geurende 
bollen telen? Je hebt er niet per se een 
moestuin voor nodig. Een bak of grote 
emmer in je tuin of op je balkon kan ook 
prima. Knoflook neemt namelijk niet veel 
ruimte in beslag. En het goede nieuws 
is: oktober is de perfecte maand om die 
teentjes de grond in te stoppen. Aan de 
slag dus! 

Stap 1: maak de grond klaar 
Als je een plekje in je moestuin of eigen tuin hebt, 
dan is het handig om je grond wat compost te geven 
voordat je de knoflook in de grond stopt. Het slimst 
is om de knoflook op ruggen, oftewel verhoginkjes, te 
telen. Zo voorkom je dat de wortels van de knoflook 
gaat rotten als het langere tijd veel regent. Teel je in 
een bak of pot? Doe er dan wat speciale moestuinmix 
in. Daar zit alles in wat groente nodig heeft. Zorg dat 
je bak of pot niet helemaal dicht is aan de onderkant, 
zodat het water goed kan weglopen. 

Stap 2: koop knoflook 
Je teelt knoflook door de losse tenen in de grond te 
stoppen. Ik koop altijd speciale knoflook bij een teler, 
maar je kunt ook 
gewoon knoflook uit 
de winkel pakken. Let 
er dan wel op dat het 
biologische is. Gewone 
supermarktknoflook 
kan namelijk 
behandeld zijn met 
een anti-uitloopmiddel. 
En dat uitlopen is 
natuurlijk juist wat je 
wilt. Een voordeel van 
kopen bij een teler/
zaadhandel is dat je 
soorten kunt uitzoeken 
die het goed doen in 
ons koelere klimaat, 
zoals de Oosterdel. 

Stap 3: stop de teentjes erin 
Breek de bol open en kies de grootste tenen uit. Stop 
de teentjes met de punt naar boven in de grond. De 

Kim Nelissen, alias 
Moesmeisje, woont in een klein 
benedenappartement in hartje 
Utrecht. Moestuiniert in en om 
het huis met wat potten en een 
moestuinbak op poten, maar 
leeft zich pas echt uit in haar 
huurmoestuintje van 6,5 m2 in de 
buurttuin. Met het verbouwen van 
20 verschillende groenten bewijst 
Kim dat je geen enorme moestuin 
nodig hebt om je eigen verse 
groente op tafel te zetten. Gewoon 
een kwestie van goed plannen, 
zaaiafstanden niet te nauw nemen 
en slimme keuzes maken. Online 
is Kim bekend als Moesmeisje 
en blogt op haar website over 
haar moestuinavonturen, deelt zij 
lekkere recepten en geeft handige 
tips. En bij vragen en 
advies denkt zij graag 
mee. Je kunt haar 
daarvoor altijd mailen.

ZELF KNOFLOOK 
TELEN: EEN  SIMPEL 

STAPPENPLAN
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> Het velletje kun je gewoon om 
de knoflookteen laten zitten. 

mailto:info%40moesmeisje.nl?subject=
https://moesmeisje.nl/
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meningen over de diepte verschillen nogal, maar 
ik houd tussen de 5 en 10 centimeter aan. Laat 
ongeveer 10 tot 15 centimeter tussen de teentjes 
zitten. Zo heeft elk teentje straks genoeg ruimte 
om een mooie, grote bol te worden. Na een paar 
weken komt de knoflook als het goed is boven. 

Stap 4: geef water bij 
droogte 
Meestal is watergeven 
niet nodig, aangezien 
onze Nederlandse 
herfst eerder te nat 
dan te droog is. Mocht 
het voor langere tijd 
niet regenen, geef 
de knoflook dan een 
beetje water. Staat je 
bak of pot onder een 

afdak op je balkon, geef dan wat vaker water. 
Maar let op, niet te veel. Knoflook houdt niet van 
natte voeten. 

Stap 5: wacht geduldig
Knoflook stopt praktisch met groeien zodra de 
winter eraan komt. De plant gaat dan in een 
soort winterslaap. Je hoeft eigenlijk niets te doen, 
behalve wachten tot het voorjaar is. Dit vind ik 
altijd het lastigste onderdeel van moestuinieren. 
;-)

Stap 6: geef wat moestuinmest 
In maart ontwaakt 
de knoflook en krijgt 
hij een groeispurt. 
Dan lust de plant wel 
een extraatje in de 
vorm van mest. In het 
tuincentrum kun je 
samengestelde mest 
kopen. Daar zit alles in 
wat moestuingroente 
nodig heeft. Op het 
pak staan de precieze 
hoeveelheden. 
Ik kies zelf altijd 
voor biologische 
mestkorrels. 

Stap 7: voeg wat kali toe
Wil je echt goede, grote bollen, dan is het slim 
om een pak kali, oftewel kalium te kopen. Ik 
gebruik zelf altijd vinassekali van Ecostyle, maar 
je hebt ook andere merken. Je voegt dit rond 
eind april/mei aan de grond toe. Houd je aan de 
hoeveelheden op de verpakking. 

Stap 8: oogsten 
Je kunt jouw knoflook oogsten in de maand juni/
juli. Als het loof bruin wordt en afsterft is het 
moment daar: jouw knoflook is klaar! Je kunt ze 

dan voorzichtig uit de grond trekken. Knoflook 
kun je vers eten, maar ik bewaar hem altijd. Dat 
kan een flink aantal maanden. 

Stap 9: drogen 
Maak de knoflook na de oogst schoon met 
water. Het loof laat je eraan. Leg ze daarna op 
een zonnig plekje te drogen. Na een paar dagen 
tot een week kun je ze op een koele en 
donkere plek neerleggen om ze te 
bewaren. Als je het leuk vindt, kun je 
de geoogste knoflook vlechten. Zie 
deze video hoe je het best vlecht >>

Wil je alles nog eens goed nakijken? Op mijn 
YouTube-kanaal kun je de video knoflook telen 
zien. 

Klik op de button
voor de video  >>

Stel je vraag
Heb je nog vragen over knoflook telen of andere 
moestuinvragen, stel ze gerust en stuur een mail 
naar info@moesmeisje.nl. Voor tips en inspiratie 
kun je me volgen op Instagram, YouTube, 
Facebook en Twitter. Veel moestuinplezier!
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Snijd allereerst de pompoen in blokjes. Doe dit door eerst de pompoen 
in schijven te snijden en de pitten en de draden te verwijderen. Hierna 
kun je het in blokjes snijden. De schil kan eraan blijven als je kiest voor 
de Hokkaido-pompoen.
 
Zet een grote soeppan op het vuur. Verwarm hierin een eetlepel olie en 
fruit hierin de ui aan.

Voeg de rode peper in stukjes en de kerriepoeder toe. Bak dit even kort 
mee.

Doe de blokjes pompoen en stukken wortel erbij. En bak de groenten 
even kort mee.

Voeg de bouillon eraan toe. Breng de bouillon aan de kook en laat het 
in zo’n 30 minuten doorkoken. De pompoen moet lekker zacht worden.

Zet het vuur uit en pureer de soep met de staafmixer tot een gladde 
massa. Je kunt eventueel nog wat kokosmelk of plantaardige room 
toevoegen. Geniet ervan!HOE M

AAK JE
 H

ET?

POMPOENSOEP Wat heb je nodig 
voor 4 kommen soep? 
450 gram pompoen

1 eetlepel olie om in te bakken

1 ui

1 rode peper, fijn gesneden

2 theelepels kerriepoeder

100 gram wortelen, in stukjes 

700 ml groentebouillon 

Eventueel kun je er nog een klein 
beetje plantaardige room of kokosmelk 
toevoegen

Gema kkel i jke

Het is weer pompoentijd! Je kunt ze op 
dit moment bij heel veel winkels kopen. 
Als je kiest voor de Hokkaido-pompoen, 
je weet wel die kleine oranje biologische 
pompoenen, hoef je die niet eens te 
schillen. Dit maakt pompoensoep 
maken een stuk gemakkelijker. Gebruik 
je een andere pompoensoort. Schil 
dan de pompoen met een dunschiller. 
Ook kun je bij veel supermarkten 
pompoenblokjes in het vriesvak vinden.

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.

https://www.puursuzanne.nl/
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Ze fleuren je tuintje, maar ook de stad 
zo mooi op! De gemeente heeft vaak 
veel rozen aangeplant in parken en 
langs wegen. Naast het genieten van de 
roos kun je ze ook in de keuken en in 
je apotheek gebruiken. De rozenbottels 
bevatten namelijk 10 keer meer 
vitamine C als sinaasappels!

Er zijn verschillende soorten wilde rozen in 
Nederland, ze zijn allemaal op dezelfde manier te 
gebruiken. Rozenbottels worden ook wel de citroen 
of de kleine sinaasappel van de noordelijke landen 
genoemd. Je kunt ze koken en er een jam, gelei, 
saus, siroop, sap of puree van maken. 
Ze worden ook gebruikt in wijn, likeur of azijn. Ook 
kun je rozenbottels drogen en vermalen tot poeder. 
Dit poeder kun je door je ontbijt of smoothie gooien. 
Een super gezonde snack: fruitleer gemaakt van 
rozenbottels, appels en dadels!

 Gezondheid
Vitamine C (500 a 1700 mg%) is een van de rijkste 
voedingsbronnen. Rozenbottels hebben een 
vitamine C- gehalte dat 3 à 4 maal hoger is dan 
dat van de zwarte bes en dus 10 maal dat van 
sinaasappelsap. Maar ze bevatten ook vitamine 
B1, B2, B3, B5, C, E en K en de mineralen: boron, 
calicum, chloor, chroom, fosfor, kalium, koper, 
magnesium, silicium, ijzer, zink en zwavel. En alsof 
dat nog niet gezond genoeg klinkt beschikken ze 
ook over een flink aantal andere belangrijke stoffen, 
zoals looistoffen, anthocyanen, koolhydraten, 

PLANTEN OM OP TE VRETEN!
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ROZENBOTTEL
noordelijke sinaasappel
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pectine, vezels, betacaroteen, lycopeen en 
zeaxanthine.

Geneeskracht
Niet vreemd dus dat rozenbottels ook veel 
geneeskracht hebben. Als je extra energie nodig 
hebt, bijvoorbeeld als je moet herstellen na ziekte, 
of bij ondersteuning bij zwangerschap en in de 
kraamtijd, kunnen rozenbottels goed helpen. Het 
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In 2009 drinkt Marin Leus nog cola, eet 
knakworstjes en laat lampen aan als ze weggaat. 
Als zij een jaar later begint te lezen over natuurlijk 
leven trekt zij naar eigen zeggen haar kop uit het 
zand. Sindsdien zoekt zij naar een groen leven. 
Het liefst donkergroen. Ze woont en werkt op 
biologische boerderijen en verblijft een blauwe 

maandag in een yurt en een camperbusje. 
Hoewel Marin nog zoekende is weet zij 

een ding zeker: wildplukken is haar 
passie. Ze volgt een permacultuur- en 

geneeskrachtige kruidenopleiding 
en biedt nu door het hele land 
wildplukwandelingen aan. Elk 
kwartaal schrijft zij voor Klein Wonen 
Magazine over planten 
om op te vreten en 

over wildplukken blogt 
zij op haar website De 

Wilde School.
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werkt aansterkend, opwekkend en 
voedend. Ook als je weerstand 
zwakker is, of je hebt al de griep, 
koorts of bent verkouden, kun je 
rozenbottels inzetten.

Ook de zaden hebben een 
genezende werking. Deze 
werken urinedrijvend, 
bloedzuiverend en zijn een 
tonicum voor de nieren. Zo kun 
je ze inzetten bij vochtophoping, 
voorjaarskuren en 
reinigingskuren. Ook werken ze 
ondersteunend bij reumatische 
aandoeningen, ter preventie van 
nierstenen en urinaire infecties, 
niergruis en blaasgruis.

Oogsten en bewaren
De rozenbottels kun je het beste in 
september/oktober oogsten. Maar 
zelfs hartje winter vind je rozenbottels. 
Je snijd ze open, haalt met een klein 
lepeltje de zaden eruit en droogt ze op 
kamertemperatuur in een mandje. Ook kun je ze 
drogen in de droogoven op 35/40 graden.

Als je rozenbottels bewaart gaat het vitamine C 
gehalte sterk achteruit. Gebruik dan ook het liefst 
verse rozenbottels of niet meer dan 1 jaar oude 
rozenbottels. Pas met behandelen en bewaren wel 
op dat je ze niet in metalen bakjes doet, want daar 
wordt het vitamine C-gehalte sterk door aangetast.

Geneeskrachtige toepassingen
Afkooksel van gedroogde rozenbottels: 1 soeplepel 

per 2 à 3 koppen water, 10 minuten laten koken 
(voor een maximaal vitamine C-gehalte). Zeven om 
de irriterende haartjes te verwijderen. 

Rauw (zaden en haartjes verwijderen): 6 ã 8 
rozenbottels per dag.

Infuus (thee) van de zaden, voor een vochtafdrijvend 
middel: 1 à 2 gram verpulverde zaden overgieten 
met een kop kokend water, 10 à 15 minuten laten 
trekken.

https://wildeschool.nl/
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Bewoners van 
kleine woningen 
laten net als ieder 
ander graag hun 
belevenissen zien 
via social media. 
Klein Wonen 
Magazine volgt 
hen met plezier en 
verzamelt ieder 
kwartaal een aantal 
leuke, interessante 
of mooie posts van 
over de hele wereld.

Ze zijn bij emmkat nog wel even bezig met het 

ombouwen van hun Greta De Bus, maar een 

schattige passagier hebben ze al!

Wonen en slapen in je 

camperbus is zonder 

twijfel heerlijk, maar je 

logés moeten meestal een 

eigen tentje meenemen. 

Niet bij vanclans! In haar 

gelikt uitziende interieur 

heeft zij onder het bed een 

flinke ruimte gecreëerd 

waar zij en haar hond 

prima kunnen liggen. Hier 

is de logeerkamer, meldt 

vanclans dan ook trots bij 

deze foto. Hopelijk hebben 

haar vrienden, familie en 

kennissen geen last van 

claustrofobie!

Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen, zei 
een bekende clown altijd. Het stel van 
cruisingalba ziet er hier blij en gelukkig uit 
bij hun woonboot. Het was net nadat hun 
waterpomp na weken weer was gerepareerd. 
Enkele dagen later begaf deze het echter 
weer. Dat is het bootleven, lachen zij.

Meters speciaal knaagdierbestendige 
kabel moesten er aan te pas komen, 
maar de buitenfamilie heeft dan 
toch eindelijk eigen stroom van 3 
panelen van 375 Wp. De constructie is 
eenvoudig uit elkaar te halen, zodat de 
stroomvoorziening zo mee kan naar 
een andere locatie. Handig!

Zo ziet een trap 
van een tiny house 
in wording eruit. 
Even de treden en 
frontjes verven en 
lakken en dan in 
elkaar schroeven. 
groenevoetjes is goed 
bezig!



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