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Beste Gemeente, 

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

Heeft u wel eens nagedacht over Tiny House in uw gemeente? 

Een woonvorm die weinig plek inneemt en die eventueel zelfs zonder gas en 

licht en water van een netwerk kan staan? 

Thuisland 

Ik ben (naam inwoner). Net veertig en op dit moment mijn Tiny huisje aan 

het bouwen in Zeewolde. 

Als deze af is, zou ik graag op een landelijke plek in midden Nederland gaan 

staan. 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar. Op dit moment is alles prima. 

Mijn huisjes staat op wielen en is daardoor makkelijk te plaatsen, verplaatsen 

en weg te halen. 

Het liefste zou ik op een plekje staan met meerdere huisjes, zodat er een 

soort buurtje ontstaat waar we met elkaar voor de plek zorgen en op elkaar 

en elkaars huisje kunnen letten. 

Visie 

De huizenmarkt is op het moment in Nederland behoorlijk krap. En zijn steeds 

meer alleenstaanden en ookal heb je een riant inkomen, een huis kopen is 

bijna onmogelijk. Verdien je riant, dan kom je al snel in de vrije sector en 

daar zijn huurprijzen vervolgens bijna onbetaalbaar. 

Voor veel mensen, die kijken naar wonen in een Tiny house, zijn kosten het 

belangrijkst. Maar dit is niet waarom, in ieder geval ik, graag zou gaan wonen 

in een Tiny huisje. 

Het gaat mij om het sociale, het ecologische, het duurzame, het innovatieve 

en het educatieve ervan. 

Sociaal 

Uit onderzoek dat Tiny House Nederland twee keer heeft uitgevoerd (uitslag 

2016, uitslag 2018) is gebleken dat Tiny House bewoners graag in een groepje van 

vijf tot twintig Tiny Houses bij elkaar willen wonen. Niet als een commune 

met strenge regels, maar als een samen-redzame community, waar er naast 

privacy ook ruimte is voor een deeleconomie, bijvoorbeeld door het delen van 

voorzieningen, apparaten, auto en tuin. 

Op elkaar letten, maar ook op de woonlocatie en met elkaar en huisregels 

zorgen voor een fijne woonomgeving. 

Ecologisch 

Naar mijn idee wordt het steeds belangrijker om samen met de natuur te 

gaan leven. Dit is één van de filosofieën van de originele Tiny House 

Movement.  

https://tinyhousenederland.nl/tiny-house-nederland-enquete-uitslag
https://tinyhousenederland.nl/tiny-house-nederland-enquete-uitslag
https://tinyhousenederland.nl/uitslag-tiny-house-nederland-enquete-2018/
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Begonnen door Jay Shafer en de Tumbleweed Tiny House Company in de USA 

in 1997 door het bouwen van en boek schrijven over zijn Tiny house on 

wheels, waar hij in 1999 in ging wonen. 

Het gaat om bijvoorbeeld wakker als het licht is, slapen als het donker is. 

Alleen nemen wat je nodig hebt aan water, elektra, spullen, etc. 

Het gaat om een kleine footprint achterlaten op deze aarde. 

Duurzaam 

Ik ben ervan overtuigd, dat mensen die bereid zijn op een klein oppervlakte 

te wonen, te ontspullen en off grid te leven, een ander slag mens is, als die 

gaan voor goedkoop wonen, on grid en in een net wat groter huisje (small 

house). Dit blijkt ook uit een onderzoek van thetinylife.com. De Tiny house 

bewoner die bewuster off grid leeft is hoger geschoold, vaak al iets ouder en 

vaker vrouw. 

Dat is waarom ik kiezen voor een huisje op wielen. De wielen zullen niet meer 

zichtbaar zijn als het huisje op hun plek staan. Deze huisjes mogen maximaal 

20 m² zijn. Zodat deze weinig energie kosten om bijvoorbeeld te verwarmen, 

op gaan in een landelijke omgeving en makkelijk op locatie geplaatst en weer 

weggehaald kunnen worden. 

Deze huisjes kunnen op een andere locatie gebouwd worden. Net als ik nu 

doe. Dit om overlast voor de buurt te voorkomen, maar zeker ook omdat er 

dan gebruik gemaakt zal moeten worden van bijvoorbeeld energie van een 

netwerkbeheerder. Een on grid puinhoop of bouwput is niet de bedoeling. 

Ook zullen de huisjes van duurzame materialen gemaakt worden. Hout 

waarvan we weten waar het vandaan komt. Natuurlijk materiaal om te 

isoleren. Gerecycled materiaal op het dak. 

Innovatief 

Omdat ik het liefste een bosrijke of landelijke omgeving zou willen, heb ik 

nagedacht over technieken voor elektra, verwarming en warm water. 

De elektra zal opgewekt worden door middel van panelen. De ontwikkeling in 

zonnepanelen gaat zo hard, dat er ondertussen ook daglichtpanelen zijn, die 

overdag stroom genereren en niet alleen als de zon schijnt. Ook zijn er 

amorfe zonnepanelen; flexibele transparante film panelen. Deze kunnen 

overal op- en aangehangen worden. Het rendement van deze panelen is lager, 

maar plaatsing kan overal en geeft niet die look&feel van conventionele grote 

zwarte zonnepanelen. 

Omdat de huisjes een kleine ruimte zijn, zijn ze makkelijk te verwarmen.  

Houtkachels zijn het meest gebruikt voor verwarming van Tiny huisjes, maar 

ik ga voor verwarmen met water door middel van vloerverwarming. 

Het warme water kan komen van zonneboilers op de daken van de 

huisjes, maar ook door een biomeiler. Dit is een systeem waarbij 

een flexibele slang in spiralen in een compacte berg houtsnippers 

of compost gelegd wordt. Deze berg gaat broeien en zal het water 

wat door de leiding loopt verwarmen, wat daarna gebruikt kan 

worden voor de vloerverwarming, maar ook voor douchen. 

Als de huisjes voorzien zijn van een compost toilet, zal deze 

geleegd kunnen worden op deze berg.  



4 

Het afval water wat uit de huisjes komt, zal geen stoffen mogen bevatten die 

schadelijk zijn voor de aarde. Wasmiddel, zeep, etc zal biologisch  

afbreekbaar zijn. 

Hierdoor kan er een klein helofyten filter aangelegd worden en kan het water 

na het filter gebruikt worden voor bewatering van de tuin en zelfs gewoon de 

aarde in of terug de huisjes in voor spoelwater. 

Educatief 

De tuin zal leerzaam zijn voor bewoners, voor de buurt, maar ook voor de 

gemeente. Door technieken te gebruiken in de huisjes die vrij uniek zijn, 

zouden geïnteresseerden hiernaar kunnen komen kijken en ben ik bereid er 

meer informatie over te geven. 

De gehele gemeenschappelijke buitenruimte zou ik daarnaast graag inrichten 

als pluktuin/moestuin. Waar op een biologische wijze van sla tot walnoot zou 

kunnen komen te staan. 

De tuin kan gebruikt worden voor meetings/workshops/cursussen, maar zal 

ook gebruikt worden om bijvoorbeeld de kinderen in de buurt kennis te laten 

maken met wat de aarde allemaal geeft om te eten en te gebruiken. 

Bewoners 

Alle bewoners van Thuisland zullen hun kennis en kunde inzetten voor het 

sociale, ecologische, duurzame, innovatieve en educatieve. 

Zij zullen niet alleen op deze plek willen wonen omdat de woonlasten laag 

zullen zijn, maar gaan vooral voor een natuurlijke omgeving met 

gelijkgestemden en opgestelde huisregels. Eenvoud hoort daar ook bij. 

En eigenlijk ook wel, mensen een kans geven die, om wat voor reden dan ook, 

buiten de samenleving vallen zoals die maatschappelijk nu wordt bepaald. 

Huisjes 

Ik bouw op dit moment op een locatie in Zeewolde. Naast nog een andere 

bouwer. Wij hebben de kennis en kunde in huis om dit te realiseren. Ook 

eventueel voor overige bewoners. Wij bouwen energieneutraal. We gebruiken 

de stroom die van de zonnepanelen op het dak van de schuur komt. 

De huisjes zijn van natuurlijke materialen, goed geïsoleerd en geventileerd en 

hebben geen blinde muren. 

Ik kies voor huisjes op wielen. Dit zodat ze makkelijk te plaatsen, eventueel 

verplaatsen en weer weg te halen zijn. Hier zijn geen zware diepladers voor 

nodig en dus ook geen verharde weg of rijplaten. 

Om aan de eisen van de kentekens van de trailers te voldoen, kunnen de 

huisjes achter een grotere auto of een tractor. 

En omdat er gebruik zal worden gemaakt van daglichtpanelen, kunnen de 

huisjes zo neergezet worden, zoals de bewoners zouden willen. Met de deur 

naar de gemeenschappelijke tuin of juist wat meer privacy.  
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Locatie 

Nu is het alleen nog een kwestie van een plek vinden voor een paar huisjes. 

Te denken aan ongebruikte weilanden/landbouwgronden, vergeten veldjes, 

verlaten boomgaarden of stukken land waarvan men denkt, “wat 

moeten/kunnen we ermee” in Acquoy of Rhenoy? 

De grond zou dan gehuurd kunnen worden van de gemeente voor een 

schappelijke prijs voor off-grid wonen. 

Dit gebeurt al in den Helder, Katwijk, Alkmaar, Apeldoorn en binnenkort ook 

Amersfoort en Biddinghuizen. 

Zou er een mogelijkheid zijn om hier eens over te brainstormen en te kijken 

of Tiny houses in West Betuwe mogelijk zouden zijn? 

From my heart with joy, 

Inwoner.


