
STEEDS ALS WE OP REIS ZIJN, MERKEN WE 

HOE WEINIG JE EIGENLIJK NODIG HEBT: EEN WEIDS 

UITZICHT, WAKKER WORDEN MET HET GEKWETTER 

VAN DE VOGELS EN VERSE KOFFIE DRINKEN OP DE 

VERANDA. WE VERZAMELDEN TINY LOGEERADRESJES 

IN NEDERLAND, BELGIË EN FRANKRIJK.
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Kleine 
huisjes

CABIN WITH A VIEW
Arno Schuurs en Paulien van Noort 
ontwerpen niet alleen tiny houses, 
maar bouwen ze ook op bijzondere 
plekken in Nederland. Op een eiland in 
de stad, aan de oever van een rivier of 
aan de rand van een Overijssels bos. 
De wat luxere cabins zijn mooi van 
 buiten, maar juist ook vanbinnen. 
Denk: regendouche, goede bedden, 
 inspirerende boeken. Getawaydeluxe.com

DE SLAAP VATTEN
Op camping Costa Kabrita in het 
 Brabantse Huijbergen staan twee wijn-
vaten waar je in kunt slapen. Ze heten 
Bueno Vida (goed leven) en Vida Feliz 
(gelukkig leven), omdat je geheid een 
knusse nacht gaat beleven in het grote 
tweepersoonsbed achter in het vat. 
Met z’n vieren logeren kan ook: de 
twee banken aan de voorkant zijn om 
te bouwen tot bedden. Costakabrita.nl 

MET MINI-MOESTUIN
Het tweepersoons tiny house van  
Anne Sjoukema in het Veluwse bos  
is maar 22 vierkante meter. Maar door 
de slimme indeling en omdat binnen  
en buiten in elkaar overlopen, voelt  
het veel ruimer. Andere tiny-housers 
ontmoeten hoeft niet, mag wel: je deelt 
samen met een paar andere huisjes 
een ‘social space’: een openlucht-
binnenplaats met barbecue, hottub  
en zelfs een tiny moestuin. Tiny House 

Squirrel, info via Instagram: @tiny_house_nl 

NEDER-
LAND

SLAPEN OP STRO
In de iglo’s van stro plof je neer op een 
bed dat eveneens is opgemaakt met 
een dik pak stro. Dat wordt dus wakker 
liggen van het gekriebel? Nee hoor, want 
op het stro ligt een topdekmatrasje. Zo 
heb je wel de isolerende werking van 
het stro, maar prikt het niet. Je vindt de 
iglo’s in het Groningse landschap, tussen 
kronkelige weggetjes en eeuwenoude 
dijken. Hayemaheerd.nl 

DENKEND AAN HOLLAND
Een compact, maar toch compleet 
huisje met twee grote pluspunten: je 
slaapt in een idyllische bedstee (of in 
een extra kamertje met stapelbed) én 
je kunt er heerlijk varen op de Lek of 
uitwaaien op de dijk. Vanaf de bank of 
het terras simpelweg genieten van het 
vrije uitzicht over de weilanden van de 
Alblasserwaard, kan natuurlijk ook. 
Huisjeindewaard.nl 

HUISJE VAN PAPIER
Aan de rand van het Nationaal Park De 
Biesbosch staan vier Wikkelhouses van 
gerecycled golfkarton. Na een ontbijtje 
op de veranda kun je kanoën in de vele 
kreekjes of een lange wandeling maken. 
Elk huisje heeft een eigen douche, toilet, 
koelkast en kookstel, maar in het kader 
van back to basic is er geen wifi en tv. 
Stayokay.com/wikkelhouse >



VREEMDE VOGELS
In ‘buitenhotel’ De Vreemde Vogel in 
Vlaardingen staan allerlei bijzondere 
slaapobjecten voor twee tot acht 
 personen. Zoals een vliegtuig, raket  
en oldtimer-caravan op hoge poten. 
Onze favoriet? Het vogelhuisje, dat 
 behalve een zacht bed ook een kleine 
zithoek, picknicktafel en retro platen-
speler heeft. Devreemdevogel.nl

TUSSEN DE KIPPEN
Huur je Tenthuis Boomgaard op Texel, 
dan krijg je er je eigen natuurlijk aan-
gelegde ‘landgoedje’ bij met kippen, 
twee varkentjes, drie poezen en een 
zwemvijver. Het huisje staat in de 
boomgaard van de vriendelijke boer 
Kees en is een plek van rust tussen  
de dorpjes De Waal en Oosterend.  
Je hebt alle vrijheid en een toilet en 
douche voor jezelf. Tenthuistexel.nl 

IN EEN HOLLE STAM
De lieve boomstamhuisjes op camping 
De Pampel in Hoenderloo hebben een 
enorme bedstee waar zelfs een heel 
gezin in past. Een keuken is er  expres 
niet in gebouwd, want voor het betere 
vakantiegevoel eet je lekker in het 
naastgelegen restaurant. Je kunt je 
ontbijt ook meenemen naar de veranda 
van het huisje. Pampel.nl 

OP EEN LANDGOED
Bossen en beken, weilanden en wielen, 
boomgaarden en bouwlanden, grazende 
koeien en spelende konijntjes. Je hebt 
het allemaal voor de deur in Ecolodge 
Barelio, een trekkershut met keukentje 

en douche op Landgoed De Barendonk 
in Beers (Brabant). Je kunt een jonge 
logé meenemen (er is een extra slaap-
bank), want je kijkt uit op een water-
speeltuin met glijbaan en schommel. 
Barendonk.nl 

HIPPIE-SFEERTJE
In de zomer luier je er wat in het gras  
of in een hangmat, in de winter kruip  
je onder een dekentje op de veranda 
bij het vuur. In De Hut, zoals eigenaren 
André en Marjolijn hun omgebouwde 
schoolnoodgebouwtje in Nieuw Amster-
dam (Drenthe) hebben genoemd, is  
het ook fijn om alleen een paar dagen 
rustig te werken, schrijven of mijmeren. 
Hij staat op Camping BuitenLand (van 
Floortje Dessing), waar nog meer zelf-
gebouwde tiny houses staan (zie hier-
onder). De Hut staat op het achterste 
veld, aan de akker en met uitzicht op 
het bos. Buitenland.com 

FRISSE VIJFTIGER
Tijdens een familieweekend zag Elises 
vader een vijftig jaar oud strandhuisje 
staan dat te koop stond. Elise besloot 
het een tweede leven te geven en liet 
het van Zeeland naar Drenthe rijden, 
waar het helemaal is opgeknapt, fris 
geverfd en duurzaam gestyled. Nu 
staat het op duinhoogte (1.40 meter) 
op camping BuitenLand. Elise noemde 
het paradijsje naar haar vader, wiens 
bijnaam sinds jaar en dag Jojo is. 
 Buitenland.com >



Meer over camping BuitenLand en Drenthe lees je in het verhaal  
van journalist Jocelyn de Kwant op pagina 70.



KUNSTWERKJES
Aan de rand van natuurkampeerterrein 
De Voscheheugte staan twee tiny houses 
als kunstwerkjes midden in het Drentse 
landschap. Het vierkante blok heet  
De Goudvink en heeft fijne details als 
Pastoe-stoelen en een warm schapen-
vel op de natuurstenen vloer. De Fazant, 
even verderop, is gemaakt van sloop-
hout en heeft een terras met prachtig 
uitzicht. Voscheheugte.nl 

TINY OP Z’N TWENTS
Tiny House Markelo is een lekker ruime 
lodge (vijftig vierkante meter) voor twee 
personen op een rustig vakantiepark. 
Het ligt aan de rand van het dorpje 
Markelo, in een heuvelachtig gebied. 
Met luxe badkamer, knusse keuken, 
aparte slaapkamer en mooi uitzicht.  
In de natuurgebieden om de hoek kun 
je eindeloze zwerftochten maken. 
Tinyhousemarkelo.nl 

ONDER DE STERREN
Uren vanuit je bed turen naar de 
 sterrenhemel. Dat kan in een van de 
Sterrenkubussen op Erfgoed Bossem 
in Twente, een van de weinige plekken 
in het land waar het nog écht donker 
wordt. Elke Sterrenkubus heeft een 
transparante koepel op het dak en een 
telescoop, waarmee je na wat oefenen 
veel moois kunt ontdekken. Bossem.nl

EINDE VAN DE WERELD
Aan het einde van een onverhard pad, 
precies wanneer je denkt dat de wereld 
ophoudt, ligt in de bossen de Mitra 
verscholen: een Fries tiny house dat 

een en al rust en warmte uitstraalt.  
Eigenaar Gonny richtte het huisje zelf 
in en staat steeds voor je klaar. 
 Vakantiehuisjesbakkeveen.nl 

DE ALLERKLEINSTE
Van alle tiny houses van het land is het 
waterland- huisje waarschijnlijk het klein-
ste, maar ook op tien vierkante meter 
passen gewoon een douche, toilet, 
keuken, eettafel, zithoek en slaapzolder. 
Het  tiny house werd gebouwd voor de 
Dutch Design Week in Eindhoven en 
staat op Strijp-S, een broedplaats met 
allerlei leuke bedrijfjes en horeca. Weer 
eens wat anders dan op het platteland. 
 Waterland-huisje.nl 

IN DE WEI
Midden in een wei bij Ootmarsum vind 
je een vrijstaande hotelkamer met 
 glazen wanden aan alle kanten. Hele-
maal off-grid (en dus niet aangesloten 
op nutsvoorzieningen), zodat je volle-
dig prikkelvrij bent. Vooralsnog is er 
maar eentje, maar het doel van eige-
naar Harald is om verspreid door heel 
Twente tientallen Landschaps kamers  
te plaatsen. Drostes.nl >
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TANDJE LAGER
Koken boven een houtvuur, licht maken 
met een olielampje, de pony’s aaien. 
 Tijdens een verblijf in een van de Cosy 
Cabins van de familie Schelfhout staat 
de buitenwereld even helemaal uit en 
word je één met de natuur. Je vindt 
hun tiny houses net over de Belgische 
grens, op een groen domein van dertien 
hectare rondom de paardenstallen. 
 Nutchel.be 

HANS EN GRIETJE
Je verwacht elk moment de gemene 
heks tegen te komen als je rondloopt 
tussen de verborgen valleien van Parc 
Naturel des Deux Ourthes (Ardennen). 
In plaats daarvan tref je een prachtig 
houten Hans en Grietje-huisje aan dat 
op palen is gebouwd. Met een vuurtje 
recht tegenover het bed, een bad op 
het terras en een briljant uitzicht is het 
bijna alsof je écht in een sprookje zit. 
Lescabanesdolivier.be 

INTO THE WILD
Twee jaar geleden bouwden student 
Jérôme en avonturenblogger Grégoire 
een secret spot waar mensen echt 
konden loskomen van hun dagelijkse 
beslommeringen. Het resultaat is tiny 

BELGIË

house The Forest, op een half uurtje 
 rijden van Brussel. Je slaapt er met z’n 
tweeën midden in het bos. Er is een 
keukentje, kachel en een  romantisch 
en ruim bad. Theforest.be 

OP DE VIJVER
Aan de oever van de Molignée, een 
 zijrivier van de Maas, ligt een snoer  
van vijvertjes. Rond een ervan staan 
zes mini-lodges, die op het water zijn 
gebouwd. Elke lodge heeft behalve 
veel comfort een terras met uitzicht. 
Het landschap nodigt uit om even te 
vertragen of gewoon wat te  dromen.    
Aqualodge.be >



DE BOOM IN
Slapen op zeven meter hoogte is een 
bijzondere belevenis, net als wakker 
worden onder een ritselend bladerdek. 
Je leeft, kookt en baddert in een 
boomhut in de Franse Pyreneeën  
rond de stam van een 250 jaar oude 
kastanjeboom, waardoor je bijna het 
gevoel hebt dat je op safari bent. Ook 
door de eekhoorntjes die voorbijkomen 
en de geluiden van de uil. Solane.info
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MOOI UITZICHT
Op Natuurhuisje.nl vind je fijne tiny 
houses midden in de natuur. Zoals 
 natuurhuisje 31420, in de bossen  
van Noorwegen, naast een riviertje.  
Of huisje 28379 in Zuid-Portugal, dat 
op een kleinschalig duurzaam domein 
staat: het is gebouwd met natuurlijke 
materialen, afval wordt er gescheiden, 
elektra wordt opgewekt met zonne-
panelen en water komt uit een eigen 
bron. In eigen land is 33717 een aan-
rader: je verblijft er in het Groningse 
akkerlandschap, terwijl het maar vijf-
enhalve  kilometer fietsen is naar de 
grote stad.  

NATUUR-
HUISJES

FRANKRIJK

TERUG NAAR DE BASIS
Alles wegdoen wat je hebt en 
verkassen naar een eenvoudig 
huisje van maximaal vijftig 
vierkante meter, dat meestal 
zelfvoorzienend is. In de 
Verenigde Staten en Canada 
gebeurt het op wat grotere 
schaal, maar ook in Neder-
land zie je meer en meer  tiny 
houses opduiken. Door kleiner 
en bewuster te leven, houd  
je meer ruimte over voor  
wat écht belangrijk is in  
je leven: tijd doorbrengen 
met je familie en vrienden, 
wandelen in het bos, een 
boek lezen in de hangmat.


