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Van Legohuisje 
naar container

I N T E R V I E W B U I T E N L E V E N V A N L I F E

De natuur als 
inspiratiebron

Eindelijk loslaten 
en ontspannen

HÉT DIGITALE TIJDSCHRIFT VOOR LIEFHEBBERS VAN KLEIN WONEN

M A G A Z I N E
WONEN
KLEIN

,,We houden van 
strak en gezellig’’
Binnen bij Samantha & Roeland
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HET
 BUITEN

LEV
EN

 VAN
MATHILDE, KOEN & FINN

De een maakt als kind al een eigen huisje in een 
boom en kookt blaadjes en besjes. De ander groeit 
op een boerderij op, rennend door maisvelden en 
helpend op het land. Het maakt van Mathilde en 
Koen echte natuurmensen. Samen met hun zoontje 
Finn wonen zij nu nog in een tiny house in Goeree-
Overflakkee, maar binnenkort gaan zij op zoek naar 
een stekkie in de ongerepte natuur van Zweden. Een 
betere plek is er nauwelijks te bedenken voor het 
gezinnetje dat zichzelf de Buitenfamilie noemt.

,,In de

NATUUR 
krijgen we

 INSPIRATIE’’

Buitenfamilie droomt van zelfvoorzienend plekje in ongerept groen
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> De Buitenfamilie in het groen voor hun tiny house in Ouddorp.
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In alle rust een eigen leven leiden in de ongerepte 
natuur. Dat is de ultieme droom van Mathilde Bos 
en Koen Hofman. ,,Buiten zijn geeft een gevoel van 
rust, vrijheid, puurheid en blijdschap. De natuur is 
zonder oordeel en gaat haar eigen gang en daardoor 
kunnen wij ook gewoon zijn. We kunnen ons door 
de natuur laten verwonderen. Door een mier die 
een blaadje verplaatst tot de zonsopkomst met 
haar prachtige warme kleuren. In de natuur krijgen 
we inspiratie voor nieuwe ideeën of vinden we een 
oplossing voor een probleem 
dat we hebben. Buiten 
krijgen we veel mee van de 
seizoenen. We genieten van de 
veranderingen die ieder seizoen 
met zich meebrengt. Het tempo 
waarmee dingen veranderen 
proberen we ook binnen in 
onszelf te voelen en in mee te 
bewegen. We voelen dat we deel 
uitmaken van de omgeving en het grotere geheel. 
Daarnaast vinden we het heel fijn om veel actief 
buiten te zijn. We genieten ervan om te wandelen en 
te fietsen.’’

Ontspullen en een eigen tiny house bouwen zijn 
de eerste stappen die zij nemen op weg naar het 
einddoel: een afgelegen woonplekje ergens in 
Scandinavië. Klein wonen is voor het jonge stel een 
logische keuze in hun plannen. ,,Voor ons heeft de 
keuze voor klein wonen ervoor gezorgd dat we nog 
meer met en in de natuur leven. Onze wc en douche 
zijn buiten. Dat alleen al zorgt ervoor dat we iedere 
dag buiten komen. Dagelijks zien we van dichtbij 

> Ook binnen in haar tiny house geniet Mathilde van het buitenleven.

hoe de natuur om ons heen met de seizoenen mee 
verandert. Vooral in de lente gaat dat super snel. 
Waar er gister nog knoppen aan de struik zaten, 
zien we de volgende dag al blaadjes aan de takken. 
Prachtig vinden we dat’’, vertelt de 28-jarige Mathilde 
enthousiast. Koen kan dat alleen maar beamen. 
,,Sinds we in ons tiny house wonen is de overgang 
van binnen naar buiten kleiner geworden. Als het 
hard waait voelen we dat het huisje mee deinst met 
de wind en als het regent horen we het getik op het 

dak en de ramen. Dat voelt heel 
knus zo samen in ons huisje.’’

Wonen in een tiny house is 
volgens het stel, dat in maart 
2020 hun zoontje Finn op de 
wereld zet, ook echt leven met 
de natuurlijke omstandigheden. 
,,Het is niet allemaal romantisch. 
Een tiny house in eenvoud vraagt 

ook om met de natuur samen te werken. Onze 
basisbehoeften zijn nauw verbonden met de natuur. 
Elke dag zijn we met het weer bezig. Gaat de zon 
deze week voldoende schijnen? Bij iedere nieuwe 
staplaats de zonnepanelen zo neerzetten dat we de 
meeste opbrengst hebben. Met name in de winter is 
dit van belang, wanneer de zonuren het minst zijn. 
Gaat het wel regenen? Zodat we voldoende water 
tot onze beschikking hebben. Gaat het hard waaien? 
Dan kunnen we niet op pad met ons huisje en blijven 
we langer op een staplaats staan.’’

De Buitenfamilie heeft voor een tiny house op wielen 
gekozen om ook daadwerkelijk mobiel te zijn. Langer 

,,We voelen dat we 
deel uitmaken van 

de omgeving en het 
grotere geheel’’
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> Blij tijdens een heerlijke wandeling in de Nederlandse natuur.

> Het zelf ontworpen en gebouwde tiny house van de Buitenfamilie staat momenteel in het groen van een camping in Ouddorp.

©
 B

ui
te

nf
am

ili
e

©
 R

on
al

d 
La

m
m

er
s 

Fo
to

gr
afi

e



78 i

dan 4 maanden hebben ze nog nergens gewoond. 
Dat betekent ook dat zij weinig invloed kunnen 
uitoefenen op het buitenleven rond hun huisje. Ze 
nemen het zoals het is. ,,We zijn door ons verrijdbare 
huis vrij in waar we gaan en staan. Het nadeel is dat 
we erg beperkt zijn in de spullen buiten ons huis. 
We hebben geen schuur of regenwateropvang voor 
drinkwater. We hebben ook geen vlonder, moestuin 
of composttoilet. Dat vinden we erg jammer, want 
we zouden graag helemaal off-grid willen wonen 
en leven’’, aldus Koen, die zich als timmerman en 
liefhebber van hout bewerken graag zou uitleven op 
deze buitenprojecten.

Bijzonder aan het buitenleven van de Buitenfamilie 
is zonder twijfel het in de open lucht douchen en 
naar het toilet gaan. Mathilde moet er in het begin 
wel even aan wennen. ,,Ik zag er erg tegenop, maar 
na een paar weken was ik overstag en voelde ik 
hoe fijn de buiten-wc was. De momenten dat het 
regent zijn minimaal. En de fijne momenten, met de 
eerste zonnestralen op je gezicht, zijn extra fijn. Ook 
de momenten als het hard vriest en sneeuwt zijn 
juist heerlijk. Je krijgt elke dag mee hoe de natuur 
verandert. Je ziet vogeltjes en kan even turen naar 
de horizon.’’ Het douchen buiten is nog wel voor 
verbetering vatbaar. ,,In het gemak van douchen 
hebben we ons wel verkeken. Buiten douchen is 
achteraf gezien een te Spartaanse keuze geweest. 
Het opwarmen van een pan met warm water kost 
redelijk wat tijd. Vaak is het buiten ook erg koud 
of het waait. De keren dat het lekker is buiten zijn 
wel echt fantastisch. We genieten van het uitzicht 
en de frisse buitenlucht voelt heerlijk. Op een of 
andere manier voel je je nog schoner en vitaler als je 
buiten hebt gedoucht. In de toekomst willen we nog 
steeds buiten douchen alleen dan wel met een vaste 
aansluiting en beschut tegen de wind.’’

Leven met de natuur is Mathilde en Koen met de 
paplepel ingegoten. Koen, met een K zoals hij er 

> Buiten douchen zonder beschutting bleek zelfs voor de Buitenfamilie iets te Spartaans.

graag glimlachend aan toevoegt, is opgegroeid op 
een boererij in het Brabantse Demen. Hij is niet 
anders gewend dan buiten te leven. ,,Lekker door 
de maisvelden rennen en hutten bouwen. Overall 
en klompen aan. Ik hielp de buren mee met koeien 
naar het weiland brengen, aardappels rooien, 
zaaien, appels plukken, noem maar op. Heerlijk vond 
ik dat.’’ Mathilde groeit op in Culemborg en is ook 
altijd buiten te vinden. ,,Als kind klom ik met mijn 
overbuurmeisje vaak in de boom en maakten we ons 
eigen huisje. We verzonnen welke tak ons bed was 
en we kookten met blaadjes en besjes die we in en 
rondom de boom vonden’’, vertelt de pedagoge, die 
ook op latere leeftijd een buitenmens blijft. ,,Toen ik 
op mijn 22e voor mijn studie ecologische pedagogiek 
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> Op het toilet in de sneeuw vindt de Buitenfamilie heerlijk.
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> Spelen op het strand.

> Finn bestudeert het fluitenkruid tijdens een wandeling met mama.
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naar Amersfoort verhuisde, ging ik ook vaak naar de 
Soesterduinen. Lekker struinen door het bos en in 
de duinen. Vaak klom ik ook een boom in. Klimmen 
vind ik leuk en eenmaal boven op een fijn plekje 
kom ik tot rust. Lekker voor mijzelf uitstaren en 
wegdromen of even mediteren en mijn ademhaling 
volgen. Dat geeft me rust.’’ Koen verblijft in zijn 
studietijd tussen de stenen in Utrecht en Toronto. 
Hij mist de natuur daar erg, maar compenseert dit 
in zijn vakanties. ,,Ik ben bushcraft-tochten gaan 
maken in Schotland, België en 
Noorwegen. Heerlijk vond ik 
het om in de ruige natuur te 
wandelen met anderen. Het 
geeft voldoening om met het 
minimale te overleven.’’

In mei van dit jaar neemt de 
Buitenfamilie een belangrijk 
besluit. De plannen om naar 
Scandinavië te verkassen worden naar voren 
gehaald, maar zonder hun zelfgebouwde tiny 
house. ,, We willen daar groter gaan wonen, maar 
nog steeds tiny. De huidige 16 m2 is echt klein 
met z’n drietjes. We vinden 40 m2 een perfecte 
maat. Een boomstamhuisje lijkt ons ontzettend 
bijzonder. We willen graag een huisje bouwen 
van de materialen die lokaal groeien. Dat voelt 
als een fijne en ook erg duurzame keuze die bij 
ons past’’, aldus het natuurpaar, dat dromerig 
een ideaalplaatje schetst van hun toekomstige 

woonplek. ,,Een beekje dichtbij voor drinkwater en 
het opwekken van energie met een waterrad. Er 
staan veel naaldbomen en uitkijkend op bergtoppen. 
Er is een grote moestuin waar we van leven. Een 
overdekte vuurplaats met een fijn zitgedeelte voor 
goede kampvuurgesprekken en een plek om buiten 
te kunnen koken. De wc en douche zijn nog steeds 
buiten, weliswaar beschut. We hebben een kleine 
kudde schapen. De wol gebruiken we om kleding 
van te maken en de melk om zelf kaas te maken.’’

Ze willen hun nieuwe plek straks 
graag delen met anderen. ,,Het 
liefst zetten we er meerdere 
kleine hutjes neer, waar mensen 
kunnen verblijven. Ze draaien 
dan mee in ons leven. Mensen 
kunnen meewerken in de 
moestuin, samen hiken, bouwen, 
yoga beoefenen en koken. We 

willen hiermee mensen de schoonheid en rust van 
de natuur laten ervaren. Het leven in eenvoud. En 
natuurlijk om echt een verbinding met elkaar aan te 
gaan. Een plek waar je dichter bij de natuur komt en 
nog meer tot jezelf kan komen’’, legt Mathilde uit.

Mooie dromen, die zij zeker waar gaan maken. Tot 
die tijd geniet de Buitenfamilie nog van de Zuid-
Hollandse natuur in Goeree-Overflakkee. ,,Op onze 
staplaats nu hebben we recht voor ons huisje een 
stukje gras en duinzand. Het ligt beschut door de 

,,We willen graag een 
huisje bouwen van 
de materialen die

lokaal groeien’’

> Koen trimt zijn baardje ook het liefst buiten.

> Buiten is ook binnen in het tiny house nooit ver weg.
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> Zon, zand en zee, veel meer buiten kun je niet zijn.

> De Buitenfamilie wandelt vaak tussen de duinen naar het strand bij Ouddorp.
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> Wandelen naar zee.

struiken die eromheen staan. Daar kan Finn fijn rond 
struinen. Ook zitten we er nu het weer beter wordt 
lekker buiten. Het voelt als een verborgen plekje met 
een weidse uitkijk over de akkerlanden. We zien veel 
vogels! Beiden hebben we daar nooit echt bewust 
van genoten. We keken wel naar de vogels maar 
sinds we in ons tiny house 
wonen krijgen we er veel 
meer van mee. We hebben 
nu een vogelboekje en 
daar zoeken we de vogels 
in op. Laatst zagen we een 
putter. Super mooie vogel. 
Het hoogtepunt was een 
kraanvogel vlak voor onze 
deur. Konijnen, hazen en 
ganzen zien we ook veel 
rondrennen. Af en toe zien 
we in de vroege ochtend 
voorzichtig een reetje 
voorbij komen.’’

De Buitenfamilie houdt ook 
erg van wandelen en dat 
kan vanaf hun huisje nabij het Grevelingenmeer. 
,,We lopen vaak via het fietspad en de nabijgelegen 
vakantiehuisjes de duinen in. Dit is een kronkelig 
glooiend pad met veel struiken, duingras en 
duinpannen. De bomen die er staan blijven laag en 
vormen af en toe een tunnel waar je doorheen loopt. 

Met de sneeuw was het net een sprookje. Het laatste 
stuk loop je steil omhoog en kom je in het witte 
zand en duingras terecht. De geur van de zee waait 
letterlijk je neus binnen en de wind wappert krachtig 
door je haren. Boven aangekomen kijk je uit over 
het strand en de golven van de zee. Rechts staat 

de rood stenen vuurtoren 
met witte raampjes en 
links is Zeeland al te zien. 
Steil door het witte zand 
naar beneden lopend, kom 
je uit op het strand. Vaak 
liggen er veel schelpen en 
langs de kustlijn schieten 
de drieteenstrandlopers 
voorbij, die steeds snel 
wegrennen voor de 
aanrollende golven.’’

Mathilde, Koen en Finn 
vinden de Nederlandse 
natuur erg mooi, maar 
kunnen niet wachten 
op een ander leven in 

Zweden. ,,Nederland voelt voor ons te klein met veel 
gejaagdheid. We willen meer ruimte om ons heen 
en ongerepte natuur, waar we zo van genieten. We 
kijken ernaar uit om redelijk afgelegen te wonen. 
Hier in Nederland zijn zeker ook mooie plekken, 
maar voor ons simpelweg niet te betalen.’’

De Buitenfamilie wil andere mensen ook graag 
meer in contact brengen met de natuur om nog 
dichter tot zichzelf te komen. Daarom delen zij hun 
ervaringen via hun website, YouTube en Instagram.
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https://www.buitenfamilie.nl/
https://www.instagram.com/buitenfamilie/
https://www.youtube.com/channel/UC_BiA5FFqRob3XkHODGxuJg

