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’t Natuurlijk Huus:

‘Nergens �jner  dan hier’
 

‘t Natuurlijk Huus in Raalte is het droomhuis van Agnes Heethaar en Harrie Kiekebosch. 
Alle bouwmaterialen en meubels zijn recyclebaar, energie wekken ze zelf op en ze eten 
van eigen land. Maar ze gaan niet tot het uiterste in hun principes. ‘We nemen weleens 
het vliegtuig, en we hebben twee auto’s voor ons werk.’
Tekst: Frieda Pruim | Foto's: Frieda Pruim en ’t Natuurlijk Huus
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T e midden van weilanden tussen Heino en 
Raalte, in Salland, ligt ‘t Natuurlijk Huus. 
Loslopende kippen heten de bezoeker 
welkom. De oprit is gemaakt van gemalen 
bakstenen van de boerderij die hier vroeger 

stond. Voor de bungalow staat een serie zonnepanelen 
en een windmolen, die zorgen voor energie. Onder een 
afdak ligt hout klaar voor in de leemkachels, en de zonkant 
van het huis bestaat bijna volledig uit ramen om zo veel 
mogelijk gratis warmte binnen te krijgen: ’s morgens in de 
keuken en ’s middags in de woonruimte. Een moestuin en 
boomgaard leveren groente en fruit; van snoeiafval is een 
berg gemaakt op een vuurplaats. Het dak, begroeid met 
gras en mos, heeft overstekende randen om de muren droog 
te houden; dat scheelt in de stookkosten. 

Nepal
Dit ecologische paradijsje is sinds 2007 de thuisbasis van 
Harrie Kiekebosch (54) en Agnes Heethaar (53). ‘Tijdens 
een wandelvakantie in de Nepalese Himalaya, begin jaren 
negentig, is onze droom begonnen’, vertelt Agnes. ‘Lopend 
door de bergen zagen we dat je ook op een andere manier 
kunt leven. Terug in de zogenaamde beschaafde wereld, met 
heel veel materie maar ook heel veel drukte, vroegen we 
ons af: hoe kunnen we ons leven in deze tijd op een andere 
manier vormgeven, dichter bij de natuur?’

‘In Nepal trof het me dat mensen weinig hadden maar toch 
gelukkig waren’, valt Harrie in. ‘Kinderen speelden met een 
oude band, voetbalden met een prop papier. Bij thuiskomst 
had de buurvrouw net een bankje gekocht met een pop 
erop voor de deur.’ 
Agnes: ‘Mij bekroop de gedachte: wij hebben hier alles, 
maar stel dat op een dag de supermarkt niet meer bevoor-
raad wordt of het gas opraakt, dan hebben we geen eten en 
geen verwarming meer. Het leven en de natuur gaan me 
aan het hart, dus ik vind het afschuwelijk als mensen daar 
iets in kapotmaken: door onnatuurlijk bewerkt voedsel 
te eten dat van ver wordt aangevoerd, door dieren op te 
sluiten en door chemische medicijnen te slikken. Om niet 
moedeloos te worden, ga ik liever iets doen dan erover te 
klagen. Zo hoop ik dat andere mensen geïnspireerd raken.’

’t Natuurlijk Huus:

‘Nergens �jner  dan hier’
 

‘We gaan vaak gebukt 
onder het juk van te veel’
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