
EVEN VOORSTELLEN



UITGANGSPUNTEN:

•	 Permanent 
•	 Ecologisch
•	 Één architectuur, in een hofjesstructuur 

eenheid, maar toch divers



WAT NIET?        

CONTAINERBOUW

INDIVIDUELE CONTAINER

WIKKELHUIS

MILLHOME

HEIJMANS ONE TINY TIM

WATERLANDHUISJE

ZELFGEBOUWDE TINY
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REGELGEVING 
WOONWAGENS

Tiny Housing wordt, binnen het kader van de hui-
dige “movement”,  nog het meest vergeleken met 
wonen in woonwagens en woonboten. Logisch, 
want ook daarbij speelt de behoefte aan vrijheid, 
zelfbeschikking en lage woonlasten van oudsher 
een belangrijke rol. Toch is Tiny Housing voor ve-
len een woon- maar ook levenswijze die zich juist 
distantieert van de   soms wat rauwe, naar bin-
nentoe gekeerde uitstraling die  standplaatsen en 
oevers kunnen hebben. 

Wel is het gegeven dat bepaalde bevolkingsgroe-
pen hun eigen plekje hebben kunnen veroveren 
binnen het Nederlandse web aan regels natuur-
lijk hoogst interessant. Er wordt onder “Tiny 
House People” dan ook regelmatig gesuggereerd 
dat ook Tiny Housing zo’n eigen status binnen de 
regels zou moeten krijgen. 

Zo biedt de subgebruiksfunctie “woonwagen” 
binnen het Bouwbesluit inderdaad iets meer 
ruimte, maar in veel gevallen niet genoeg. Hier 
gaan we onder “knelpunt - Bouwbesluit” verder 
op in. Daarnaast wordt een bouwwerk pas als 
woonwagen aangemerkt wanneer het daadwer-
kelijk op een woonwagenstandplaats staat, en 
vooral die standplaatsen zijn een lastig verhaal. 
Daarvan zijn er om diverse redenen de afgelopen 
jaren meer opgedoekt dan bijgekomen. 

finiëren we losjes vier zoekgebieden. De 
initiatieven die we binnen die gebieden 
in kaart brengen werpen contextueel 
licht op het belang van de BouwEXPO 
Tiny Housing. We bespreken achterlig-
gende woonwensen, knelpunten die 
optreden en praktische oplossingen. 

1. PIONIERS

2. BROEDVOGELS

3. WORTELSCHIETERS

4. ECONESTEN

   

DE VIER JAARGETIJDEN

Groningen, Woningcorporatie Nijestee

TREND! 
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Stadsnomaden   
NIJMEGEN   

Als ware pioniers “kraakten” de Stads-
nomaden met pipowagens, keetjes en ca-
ravans in Nijmegen een onbenut terrein 
naast een sportcomplex op grond van de 
Radboud Universiteit. Deze gedoogt de 
situatie inmiddels. Daarnaast heeft de 
gemeente in haar woonvisie, dankzij een 
amendement van Groen Links, geformu-
leerd open te staan voor dit soort alter-
natieve woongroepen en is zelfs bereid 
te helpen bij het zoeken naar geschikte, 
tijdelijke locaties. Voornemen is die gebie-
den onder de gemeentelijke regeling Tijde-
lijk Anders Gebruiken (TAG)* vrij te geven. 
Onduidelijk is nog hoe de mobiele wonin-
gen van de Stadsnomaden passen binnen 
de bouwregels en of inschrijving binnen 
de BRP (voorheen GBA) mogelijk zal zijn.

www.wikkelhouse.com

www.woonpioniers.nl

facebook > Nijmeegse Stadsnomaden

Porta Palace
WOONPIONIERS  

Ontevreden met werk en woning heeft Jelte Glas met de Porta 
Palace een statement willen maken: het heft van wonen in ei-
gen hand nemen, niet door te denken maar te doen. Hij scha-
kelde de hulp in van architect Daniël Venneman, die eerder 
The Hermit Houses ontwikkelde, een innovatief, flexibel woon-
concept met een heel eigen vormgeving. Ook de Porta Palace is 
beslist geen standaard pipowagen maar een nieuwe kijk op wo-
nen in de wereld van morgen. Het huisje staat los op een trailer 
en wordt aangemerkt als “lading”. De oppervlakte en breedte 
van verblijfsgebied en verblijfsruimte, de hoogte van het sani-
tair, het geïntegreerde trapmeubel naar de slaapzolder en de 
isolatiewaarden voldoen niet aan het Bouwbesluit (deels is dit 
nog wel afhankelijk van de subgebruiksfunctie). Een specifieke 
eis waar in verband met de maximale breedte van normaal 
transport over de weg (2,55 m) niet aan kan worden voldaan 
is de aanwezigheid van een verblijfsgebied met een minimale 
breedte van 2,4 m. De 15 cm die overblijft voor constructie en 
isolatie is niet voldoende.       

Wikkelhouse
FICTION FACTORY

Wikkelhouse is op meerdere fronten een innovatief 
kantoor, bijgebouw, of woonhuisje. Eén huisje bestaat 
uit meerdere modules die met een indrukwekkende 
installatie ter plekke vanaf een vrachtwagen kunnen 
worden “gewikkeld” van karton. Het karton wordt van 
een waterdichte “regenjas” en glazen pui voorz ien en 
van binnen afgetimmerd. De belangstelling is groot, 
ook voor permanente bewoning, maar volgens Rick 
Buchter van Wikkelhouse is wet- en regelgeving vaak 
een dealbreaker, misschien wel in 80% van de gevallen. 
En dat terwijl op hoofdlijnen gewoon aan de bouwre-
gels wordt voldaan. Knelpunt vormt bijvoorbeeld de 
isolatiewaarde (3,5 m2 K/W), die volgens het Bouwbe-
sluit te laag is (tot 6,0 m2 K/W voor dakconstructies). 
Rick geeft aan dat de ambitie dan ook nooit is geweest 
aan het stramien te voldoen maar in vrijheid te kunnen 
innoveren. Een klein huisje met een rc-waarde van 3,5 
geeft in de praktijk een prima binnenklimaat en kan in 
combinatie met de juiste installaties gemakkelijk zelf 
in de energiebehoefte voorzien.    

*Gemeenten kunnen dankzij de regeling TAG tot 
5 jaar afwijken van een bestemmingsplan. Ver-
der hebben we weinig concrete informatie kun-
nen vinden over de toepassing van deze regeling.
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Marjolein in het klein   
WALDEN STUDIO   

Marjolein Jonker is hét gezicht geworden 
van de Tiny House Movement in Neder-
land. Zelf bouwt ze ook een huisje, dat wil 
zeggen, ze laat het bouwen door Dimka 
Wentzel, naar een ontwerp van Walden 
Studio. Dat Marjolein zoveel media aan-
dacht heeft gekregen en niet meer on-
der de radar kan (en wil) wonen, maakt 
het lastig voor haar een plekje te vinden 
tussen de regels door; grondeigenaren 
willen er hun handen niet aan branden. 
Anderzijds is het juist mede dankzij haar 
enthousiasme en consequente boodschap 
dat binnen de gemeente Alkmaar naar alle 
waarschijnlijkheid en zeer binnenkort een 
tijdelijke locatie voor enkele huisjes wordt 
toegewezen, waaronder dat van haar. 

www.sustainerhomes.nl

www.waterland-huisje.nl

www.marjoleininhetklein.com

Waterland-huisje
COLLECTIEVE  ONDERNEMING

Waterland-huisje nummer 1, geïnspireerd op de traditionele 
bouwkunst van de Zaanstreek, staat in Plug-In-City op Strijp-S, 
een experimenteel stadsdeel in Eindhoven, een vrijplaats voor 
alternatieve vormen van bouwen en verblijven. Vanaf begin 
2015 wordt het twee jaar lang verhuurd als bijzondere werk-
plek of als bed & breakfast. De ervaringen van de tijdelijke be-
woners worden gebruikt om waterland-huisje te verbeteren en 
andere types te ontwikkelen met als ultiem doel een off-grid 
huisje, dat zelfvoorzienend de wereld in kan.

Sustainer Homes 
ONDERNEMING

Sustainerhomes heeft in beginsel de zeecontainer als 
basis genomen voor een geheel autarkische woning 
maar is daar uiteindelijk vanaf gestapt. Regelgeving en 
financiering bleken een groot obstakel, groter dan de 
techniek om van zo’n container een duurzame, state-
of-the-art woning te maken; de binnenmaten voldeden 
niet aan het Bouwbesluit en aan die maten valt in het 
geval van een zeecontainer bar weinig te doen. Daar-
naast bleken potentiële klanten geen hypotheek op de 
relatief kostbare, “roerende” containers te kunnen krij-
gen. Inmiddels wordt gewerkt met duurzaam gekapt 
Nederlands hout aan huizen van prefab elementen die 
tot op grote hoogte zijn te customizen. Maar ook wat 
betreft zelfvoorzieningstechniek komt Sustainerhomes 
nog steeds uitdagende knelpunten tegen. Zo mag in-
dividueel gefilterd hemelwater in geval een woning 
wordt verhuurd alleen worden gedronken wanneer de 
kwaliteit ervan regelmatig door een waterschap wordt 
gecontroleerd. Een kostbare eis , die de verkoop aan 
commerciële partijen remt.  
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WAAR MAG IK WONEN??

www.waitlands.com

Tiny Tim 
WAITLANDS EN FARO ARCH.

Tiny Tim is ontstaan vanuit de behoefte naar huis-
vesting voor studerende kinderen in de eigen kennis-
enkring. Op heel wat vlakken is het een interessante 
showcase. Zo wordt grijs water binnen een kringloop 
gezuiverd via een “groen wand”, en wordt de kwali-
teit in samenwerking met Hollands Noorderkwartier 
(Waterschap) gecontroleerd. En op het dak liggen zo-
genaamde PVT cellen, een nieuw type cel dat zowel 
elektrische als thermische energie oplevert, een effi-
ciënte oplossing gezien het vaak kleine dak van Tiny 
Houses. Jurgen van der Ploeg is fel op het Bouwbesluit 
en vindt dat er een nieuwe categorie voor kleine huis-
jes moet komen. Hij kan de ene na de andere eis opsom-
men waar Tiny Tim niet aan kan voldoen: de 2 cm regel 
bijvoorbeeld, de maximale hoogte van een drempel in 
verband met rolstoelen, en natuurlijk de afmetingen 
van de verblijfsruimte. De Tiny Tim heeft nog geen stek 
gevonden maar waarschijnlijk komen er ergens op een 
tijdelijke plek in Amsterdam Noord een paar te staan.

De grootste vraagtekens staan niet ach-
ter de technische aspecten van Tiny 
Housing maar achter het vinden van een 
betaalbaar plekje om te kunnen wonen. 
Kleine kavels, van onder de 150 m2 bij-
voorbeeld, laat staan van onder de 100 
m2, zijn niet of nauwelijks beschikbaar. 
Stedenbouwkundige plannen kennen 
een dergelijk verkaveling nog niet.

De vraag is echter in hoeverre huidige doelgroe-
pen geïnteresseerd zijn in het kopen van eigen 
grond. De pacht of huur daarvan is misschien 
een veel aantrekkelijker optie voor een woon-
wens die veelal gaat over vrijheid en flexibiliteit. 
Anderzijds zouden stedebouwkundige plannen 
waarbinnen bewust wordt gekozen voor een Tiny 
aanpak, de voordelen van klein wonen voor een 
veel grotere groep, één die niet perse uit pioniers 
en zelfbouwers bestaat, toegankelijk kunnen 
maken. 

Zo zou een rijke mix van meer experimentele, al 
dan niet tijdelijke, community’s kunnen bestaan 
naast een meer gangbare, maar innovatieve en 
duurzame benadering. Ervan uitgaande dat deze 
vraag bestaat, zouden gemeenten deze smaken 
binnen de woonvisie, ruimtelijke plannen en wel-
standsnota meer plek kunnen geven. De tendens 
is overigens dat steeds meer gemeenten dit ook 
ambiëren,     zo heeft Nijmegen in de woonvisie 
opgenomen ruimte te willen geven aan tijdelij-
ke, alternatieve woongroepen op braakliggende 
gronden en is in Weert groen licht gegeven voor 
de tijdelijke plaatsing van 30 Heymans One wo-

ningen in opdracht van woningcorporatie Wo-
nen Limburg. 

Het wachten is nog steeds op een permanent pro-
ject, zo geeft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 
(een vereniging van welstands- en monumen-
tencommissies) aan geen voorbeelden of vragen 
van leden te krijgen betreffende kleine woon-
vormen. Op de vraag of minimale eisen aan af-
meting en volumes binnen ruimtelijke plannen 
wellicht een knelpunt vormen stelt FRK dat naar 
alle waarschijnlijkheid vooral de bouwwetgeving 
voor kleine huizen in de weg zal gaan zitten. Dit 
lijkt inderdaad het geval te zijn, zoals verderop in 
deze notitie ook zal blijken.

Binnen ons netwerk is de inschatting dat in 
slechts 10% van de gevallen een ondergrens wat 
maatvoering betreft wordt gehanteerd. Soms 
wordt een verdieping of vaste goothoogte in een 
beeldkwaliteitsplan vastgelegd, of een “streekei-
gen” uitstraling geambieerd, waarbij de typolo-
gie van bijvoorbeeld een boerderij lastig matcht 
met die van een Tiny House.

Ondanks die schijnbare, nog niet geëxploreerde 
bewegingsruimte is denkbaar dat gemeenten 
huiverig kunnen reageren op Tiny Housing en 
kleine of gesplitste kavels, wanneer die de ge-
middelde WOZ-waarde doen dalen. Daarnaast 
kan parkeergelegenheid voor problemen zorgen 
(meer huishoudens = meer auto’s), alhoewel de 
toekomstgerichte Tiny House-bewoner hoogst-
waarschijnlijk openstaat voor hedendaagse op-
lossingen (autovrije wijken, deelauto’s, etc).  

KNELPUNT.
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Dat bewonen is ook niet altijd het 
uiteindelijke doel. De drang iets 

moois neer te zetten, te laten zien dat 
het écht kan, zijn als aanleiding soms 
genoeg. Ook wordt een Tiny House vaak 
nog als ‘tweede’ huisje gebruikt, of als 
verblijfsruimte voor gasten.

Daarentegen is daadwerkelijk bewoning 
wel degelijk een breed gedeelde stip op 
de horizon. Maar slechts een enkeling, 
en dan met name de echte pionier, 
sleept die stip, no matter what, naar het 
hier en nu. Vaak dus tegen bestaande 
regelgeving in. Gebruikelijker is dat 
enthousiaste bouwers zich voor, tijdens 
of na de realisatie van hun woonwens 
beginnen te organiseren en gezamenlijk 
initiatieven starten, om zo, juist in 
samenspraak met de gemeente, legale 
bewoning te realiseren. Vanaf dat 
moment bepalen ze de tweede typering 
die we onderscheiden, die van de 
Broedvogels.

Toch is wat de Pioniers doen van 
onmisbare waarde in het grotere 
geheel. Op liefdevolle wijze duwen zij 
het verhaal een stap vooruit, door in 
de tastbare realiteit te vertellen waar 
Tiny Housing over gaat, daarmee de 
verbeelding te prikkelen zoals geen 

plaatje ooit zou kunnen, en de regels 
niet in theorie maar in de praktijk aan 
te gaan. 

Overzicht Pioniers 
Op de volgende pagina introduceren we 
in tekst en beeld een aantal belangrijke 
Pioniers. Binnen die portretjes komen 
de nodige knelpunten voor, aansluitend 
gaan we daar op pagina 10 t/m 13 nog 
wat dieper op in.

1. PIONIERS
Plek of geen plek, er is een flinke groep zelfbouwers en ondernemers 
die gewoon begint. Zo verschijnen regelmatig unieke droomhuisjes 
en opschaalbare concepten in het nieuws en op sociale media. Vaak 
klaar om bewoond te worden, alhoewel maar enkele dat echt zijn. 

www.ecodorpbergen.nl

Ecodorp Bergen
ANNA SPOHR

Anna en haar zoon zijn zo’n beetje de eerste bewoners van een Tiny House, zij het 
parttime. De gemeente Bergen staat permanente bewoning nog niet toe, het huisje 
is namelijk zonder bouwvergunning gebouwd. Het terrein van Ecodorp Bergen, 
waar het huisje staat, is volop in ontwikkeling, maar het is nog onduidelijk hoe 
dit verhaal nu verder gaat. Opvallend genoeg voldoet het huisje op hoofdlijnen 
waarschijnlijk wel aan het Bouwbesluit maar vormen kleine details, zoals de 
breedte van de verblijfsruimte (moet min 2.4 meter zijn) en het trappetje naar de 
slaapzolder (mag niet te stijl zijn) een bottleneck.     

OVERZICHT PIONIERS >> !
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Marjolein in het klein   
WALDEN STUDIO   

Marjolein Jonker is hét gezicht geworden 
van de Tiny House Movement in Neder-
land. Zelf bouwt ze ook een huisje, dat wil 
zeggen, ze laat het bouwen door Dimka 
Wentzel, naar een ontwerp van Walden 
Studio. Dat Marjolein zoveel media aan-
dacht heeft gekregen en niet meer on-
der de radar kan (en wil) wonen, maakt 
het lastig voor haar een plekje te vinden 
tussen de regels door; grondeigenaren 
willen er hun handen niet aan branden. 
Anderzijds is het juist mede dankzij haar 
enthousiasme en consequente boodschap 
dat binnen de gemeente Alkmaar naar alle 
waarschijnlijkheid en zeer binnenkort een 
tijdelijke locatie voor enkele huisjes wordt 
toegewezen, waaronder dat van haar. 

www.sustainerhomes.nl

www.waterland-huisje.nl

www.marjoleininhetklein.com

Waterland-huisje
COLLECTIEVE  ONDERNEMING

Waterland-huisje nummer 1, geïnspireerd op de traditionele 
bouwkunst van de Zaanstreek, staat in Plug-In-City op Strijp-S, 
een experimenteel stadsdeel in Eindhoven, een vrijplaats voor 
alternatieve vormen van bouwen en verblijven. Vanaf begin 
2015 wordt het twee jaar lang verhuurd als bijzondere werk-
plek of als bed & breakfast. De ervaringen van de tijdelijke be-
woners worden gebruikt om waterland-huisje te verbeteren en 
andere types te ontwikkelen met als ultiem doel een off-grid 
huisje, dat zelfvoorzienend de wereld in kan.

Sustainer Homes 
ONDERNEMING

Sustainerhomes heeft in beginsel de zeecontainer als 
basis genomen voor een geheel autarkische woning 
maar is daar uiteindelijk vanaf gestapt. Regelgeving en 
financiering bleken een groot obstakel, groter dan de 
techniek om van zo’n container een duurzame, state-
of-the-art woning te maken; de binnenmaten voldeden 
niet aan het Bouwbesluit en aan die maten valt in het 
geval van een zeecontainer bar weinig te doen. Daar-
naast bleken potentiële klanten geen hypotheek op de 
relatief kostbare, “roerende” containers te kunnen krij-
gen. Inmiddels wordt gewerkt met duurzaam gekapt 
Nederlands hout aan huizen van prefab elementen die 
tot op grote hoogte zijn te customizen. Maar ook wat 
betreft zelfvoorzieningstechniek komt Sustainerhomes 
nog steeds uitdagende knelpunten tegen. Zo mag in-
dividueel gefilterd hemelwater in geval een woning 
wordt verhuurd alleen worden gedronken wanneer de 
kwaliteit ervan regelmatig door een waterschap wordt 
gecontroleerd. Een kostbare eis , die de verkoop aan 
commerciële partijen remt.  
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Stichting Fabrikaat werkt aan twee pro-
jecten: een korte, tijdelijke showcase 
van Tiny Housing langs de Waalsprong, 
en een langdurig tijdelijk project op de 
braakliggende gronden van Lent, ge-
naamd Gr#d. Hier wordt binnen de ka-
ders van een fysiek metalen frame een 
tijdelijke hotspot gecreëerd, waar het 
kunstenaars en ondernemers vrij staat 
een eigen woning te realiseren.

NIJMEGEN

@Kompost Zutphen van 2Open is één 
van de eerste gemeenschappelijke Tiny 
Housing-projecten dat voet aan de 
grond krijgt. Het gaat om tien woningen 
van ongeveer 70 m2 (niet heel Tiny dus, 
maar wel passend in de gedachte van 
de movement) op een voormalig sport-
complex (zie Wortelschieters).

ZUTPHEN27

25

Corporatie Wonen Limburg plaatst in 
samenwerking met Heymans eind 2016 
tijdelijk dertig woningen van het type 
Heymans One. Deze zijn bedoel “om de 
piek in woningbehoeften van urgenten 
op te vangen. Het gaat hierbij met name 
om starters, één- en tweepersoonshuis-
houdens in de sociale huursector”.

WEERT26
26
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WAT DAN WEL?

•	 Biobased
•	 Permanent
•	 Mooi ingepast
•	 Vrijstaand?
•	 Aanpasbaar

•	 Zelfbouw
•	 Tijdelijk
•	 Mobiel
•	 One size fits all
•	 Plastic, staal , chemie

Wat zijn dan de mogelijkheden?



EEN AANTAL MOGELIJKE RICHTINGEN

SLIM FIT WOODIES INDIGO

1 2 3

  SLIM FIT 
…voor Nederlandse steden gemaakt ! 



SLIM FIT

  SLIM FIT 
…voor Nederlandse steden gemaakt ! 



SLIM FIT



SLIM FIT

HOGE ARCHITECTONISCHE KWALITEIT
SLANK, MINIMALE FOOTRPINT
SPEELS IN TE PASSEN (2&3 VERDIEPINGEN, MOGELIJKHEID CLUSTEREN)

LEVENSLOOPBESTENDIG
WEINIG PLEK VOOR ZONNEPANELEN
PRIJS / M2

+ 
+
+
-
-
-



WOODIES



WOODIES



LEGO VOOR VOLWASSENEN: SPEELS IN TE PASSEN (1-3 VERD. &  CLUSTEREN)

EENVOUDIG UITBREIDBAAR
PLUG AND PLAY(BOUWEN OP LOCATIE GEMINIMALISEERD)

GEVAAR CONTAINERLOOK
PRIJS

+ 
+
+
+/-
+

WOODIES



EEN VOGELWACHTERHUT EN ‘ RAUM UTRECHT’  VAN WOONPIONIERS

LIJKEND OP HET WOODIES PRINCIPE, MAAR VRIJER VORMGEGEVEN



INDIGO







INDIGO



INDIGO



SPEELS VARIABEL (CUSTOMIZABLE: SMAL EN HOOG OF BREED EN GELIJKVLOERS)

KAPVORM - ‘ECHT EEN HUISJE’
EENVOUDIG UITBREIDBAAR
KAS & VERANDA MOGELIJKHEDEN
VRAAGT OM MEER RUIMTE RONDOM 
PRIJS

+ 
+
+
+ 
+/-
+/-

INDIGO



WERE OPEN TO IDEAS!




