“Een tiny house laat je nadenken over wie jij bent en wat je ec ht belangrijk vindt”

DE VRIJHEID VAN EEN KLEIN HUIS
BERGEN - Wonen in een tiny house van maximaal vijftig vierkante meter spreekt steeds meer mensen aan.
“Een kleine woning biedt vrijheid”, legt Monique van Orden, voorzitter van de stichting Tiny House Nederland, uit.
“De vrijheid om je geld anders te besteden, maar ook om je huisje exact zo te maken als jij het wil.”
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“Volg je droom”, vertelden Monique en haar
partner hun twee kinderen altijd. “Wij zullen
jullie altijd steunen!” En toen wilden broer en
zus, allebei tegelijk, een opleiding tot piloot
volgen. “Dat was even slikken”, vertelt ze eerlijk.
“De pilotenopleiding is per definitie al niet de
goedkoopste, laat staan maal twee.” Door deze
kostbare dromen ontstond het idee om hun eigen
appartement per week te verhuren en zelf op
een camping te gaan staan. “Dat hebben we de
hele zomer gedaan en we vonden het geweldig.
We vroegen ons af wat we nu eigenlijk echt nodig
hadden en dat bleek minder dan ooit gedacht.”
Via internet stuitte Monique op Marjolein Jonker,
waarmee ze later Tiny House Nederland oprichtte.
“Marjolein probeerde via crowdfunding het eerste
tiny house van Nederland te bouwen. Ik maakte
geld over en wenste haar enorm veel geluk. Na
wat mailcontact bleken we heel dicht bij elkaar te
wonen en we spraken eens af. Zo is het idee van
een eigen tiny house geboren.”
U I T Z I C H T / Inmiddels hebben Monique en haar
partner een eigen tiny house laten ontwerpen en
is de bouwer van hun Tiny House Barn gevonden.
Een huisje dat helemaal in de omgeving Bergen
past, met veel boerderijen en groen. Vanuit haar
bedstee kijkt ze binnenkort zo de weilanden in,
en door openslaande deuren aan beide kanten
stroomt de natuur er als het ware doorheen.

“Een tiny house laat je heel erg nadenken over
wie jij bent en wat jij echt belangrijk vindt”, vertelt
ze. “Want hoe leuk het ook is, je kunt niet alles
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“Ontspullen
biedt rust èn
mogelijkheden”
evenveel ruimte geven. Daarom word je gedwongen
om keuzes te maken, wat eigenlijk heel leuk is,
want het doet je realiseren wat je grootste prioriteit
is.” Voor één van de geïnterviewden in haar boek
‘Tiny Houses minder huis, meer leven’ bleek dit
bijvoorbeeld de keuken te zijn. “Dus heeft ze nu een
weliswaar klein zitplekje, maar kan ze wel naar
hartenlust koken, wat ze heel graag doet.” En er
is zelfs iemand die een tiny zwembad in het huisje
gemaakt heeft. Gevuld met gefilterd regenwater.
“Ergens anders moest op worden ingeleverd, maar
hij kan wel het hele jaar door in zijn zwembad
zwemmen. (lacht) Mits er natuurlijk genoeg regen
is gevallen.”
Juist de geringe oppervlakte van een tiny house
spreekt mensen aan, weet Monique. “Ontspullen
geeft rust, maar het biedt ook de mogelijkheid om
bijvoorbeeld minder te gaan werken, meer te gaan
reizen en om beter voor het milieu te zorgen. Je
verbruikt tenslotte minder materiaal.” Een andere
prettige bijkomstigheid is het feit dat je het huisje
zelf kunt laten ontwerpen, vervolgt ze. “Een tiny
house maakt een ontwerp en inrichting naar eigen
smaak mogelijk.”
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afhankelijk van de boer, en bovendien wat meer
onder de radar. Je kunt je daarom ook aansluiten
bij een initiatiefgroep bij jou in de buurt, te vinden
op de website van Tiny House Nederland. Mensen
die al weten hoe het werkt en het begin daarmee
al voor je gemaakt hebben. Zij zijn al in contact
met gemeentes bijvoorbeeld. Belangrijk, want die
gemeentes moeten wel willen meewerken.”

Monique van Orden voor en in het tiny house
van Marloes van der Gulik. “Ons eigen tiny
house is door dezelfde architect ontworpen:
Min2 bouwkunst.”

G E E N H Y P E / Twee jaar geleden waren er
nog slechts zo’n 25 tiny house-bezitters in
Nederland. Vandaag de dag zijn dat er al zeker
tweehonderd. Deze enorme stijging is desondanks
geen hype, wijst onderzoek uit. “Onderzoek dat
de Rijksoverheid heeft laten uitvoeren geeft aan
dat de behoefte aan een klein huisje op maat wel
degelijk blijvend is.” Zien inspireert, verklaart
Monique de stijgende behoefte zelf. “Die eerste
25 tiny houses hebben heel veel media-aandacht
gekregen. Dat heeft mensen doen inzien hoe
interessant het is.”

Een tiny house is voor alle leeftijden, benadrukt
ze. “Van jong tot oud, het spreekt iedereen aan.
Laatst sprak ik zelfs een meisje van vijftien
dat er serieus mee bezig was.” En voor alle
budgetten. “Het goedkoopste huisje dat ik ooit
tegenkwam kostte duizend euro. De jongen die het
bouwde was zelf ontzettend handig en gebruikte
uitsluitend ‘bouwafval’. Maar ik heb ook een tiny
house van ruim een ton gezien. Het is maar net
hoe handig je zelf bent en hoe zelfvoorzienend je wil
zijn.” Bovendien is het niet uitsluitend interessant
voor mensen die midden in de natuur willen wonen.
“Ik ken een stel dat in hartje Rotterdam woont en
uitkijkt over de havens. Kan ook.”
E R V A R E N / Wanneer je een tiny house-bezitter
wil worden, moet je rekening houden met een
aantal punten, vertelt Monique. “Je kunt niet
overal zomaar een huisje neerzetten. Daarom
moet je goed nadenken over hoe je het wilt
aanpakken. Je kunt bijvoorbeeld op het erf bij
een boerderij gaan staan, maar dan ben je wel
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In de praktijk gebeurt dit al wel, ziet ze. “Er zijn
verschillende tiny house-bezitters die op een stuk
grond wonen waar de gemeente een bepaalde
periode geen plannen mee heeft. Dat hebben ze
dan in bruikleen voor een X-aantal jaar. Je kunt er
ook voor kiezen om de grond te kopen. Dan ben
je helemaal nergens van afhankelijk.” En als je
dan weet waar het tiny house komt, ga dan eens
binnenkijken bij ervaren ‘tiny housers’, adviseert
ze. “Dan zie je meteen wat er allemaal mogelijk is.
Dat inspireert heel erg.”
Lezersservice:
www.tinyhousenederland.nl
Tekst: Judith Kloppenburg / Foto’s: Rob Oostwegel

GELUKKIG
Bij alle tiny houses waar Monique voor haar
boek op bezoek ging, trof ze blije mensen aan,
viel haar op. “Hele inventieve mensen, die de
prachtigste dingen bedacht hadden om ruimte
te besparen. Minder ruimte maakt creatief
en oplossingsgericht, dat vind ik heel leuk.”
Creatief in ruimte, maar ook op het vlak van
locatie. “Er is een stel dat als beheerders op
een landgoed woont. Zij verzorgen de dieren en
de natuur en in ruil daarvoor wonen ze gratis.
Met recht een win-winsituatie. Wonen in een
tiny house creëert de mogelijkheid om te doen
waar je echt gelukkig van wordt. Dat is heel
veel waard.”
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