
M I N D E R  H U I S ,  M E E R  L E V E N

Eenvoudig en goedkoper leven, minder consumeren, meer vrijheid en tijd voor 

leuke dingen, een kleinere ecologische voetafdruk: er zijn allerlei redenen om 

te kiezen voor een tiny house. In 2015 waaide de tiny house-movement vanuit 

Amerika over naar Nederland; nu wordt de groep mensen die in een klein huisje 

op de grond willen wonen, alsmaar groter. 

In dit boek laten de pioniers in woord en beeld zien hoe hun huisje eruitziet. 

Ook delen ontwerpers en bouwers hun ideeën en tips. Het idee achter ‘minder 

huis, meer leven’ vraagt van de bewoners inventiviteit en het maken van keuzes: 

wat houden we, wat doen we weg? Wat doen we met de fotoalbums, de 

wintersportspullen, het logeerbed? In Tiny Houses vind je dan ook veel tips over 

ontspullen, opbergsystemen en multifunctionele oplossingen. 

Ontmoet Anne, Thomas en hun dochter Thule, Marjolein, Jan-Willem en Noortje, 

Karin, Gijsbert en hun kinderen Juliëtte en Berend, Remco en nog vele andere 

bewoners en laat je inspireren door hun tiny houses, hun keuzes en oplossingen.

‘Ik ben heel, heel gevoelig voor de tiny house-movement.’

– Aaf Brandt Corstius

M O N I Q U E  VA N  O R D E N  is journalist, ondernemer en vicevoorzitter/

secretaris van stichting Tiny House Nederland. Met haar man woont ze in 

haar eigen tiny house in Den Helder. Voor dit boek interviewde ze pioniers, 

ontwerpers en bouwers over hun keuzes en oplossingen om prettig en 

gelukkig te leven in een tiny house.
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Wat tref je aan in dit boek? Eigenlijk zijn er

twee verschillende soorten teksten. Aan de ene 

kant de teksten over de geschiedenis van de 

tiny houses, over het ontwerpen, ontspullen 

en andere praktische zaken. Aan de andere 

kant de verhalen van de mensen die in een 

tiny house wonen of nog in het proces er naar 

toe zitten. Hun ervaringen en tips plus die van 

de ontwerpers en bouwers staan centraal in 

het boek. Je komt ze daarom ook tegen in de 

praktische stukken, waarin ze hun ervaring 

en meningen delen. Om het aantrekkelijk te 

houden wisselen beide teksten elkaar af.

Voorwoord 9

Wat is een Tiny House 11

Een stukje geschiedenis 13

Het grote ontspullen 39

Opbergen 67

Ontwerpen 95

Bouwen 123

Wonen 143

De toekomst 171

Nog meer inspiratie 197 
& handige links

Verklarende woordenlijst 221

Dank jullie wel! 223
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V O O R W O O R D 

Minder bezit en meer vrijheid om je leven in te richten zoals je zelf wilt, vaak dichter bij de natuur. 

Dit zijn de meest voorkomende redenen om in een tiny house te willen wonen. Daarnaast zijn er 

natuurlijk de duurzaamheidsaspecten – tiny wonen zorgt voor een kleinere ecologische voetafdruk – 

en de lagere woonlasten. Zo hoef je minder hard te werken en houd je geld over voor andere dingen. 

Denk aan hobby’s, reizen, studie, sporten, vrijwilligerswerk of meer tijd om te lummelen. De focus 

komt te liggen op zaken die echt belangrijk zijn. Want minder huis betekent meer leven. 

Toen onze kinderen nog klein waren, kozen mijn man Melchert en ik voor een klein appartement op 

een geweldige locatie aan zee. Tot ik een paar jaar geleden ontdekte dat klein wonen nog beter kon. 

Hoe meer ik me ging verdiepen in de tiny house-movement, hoe enthousiaster ik werd. Vooral toen 

ik Marjolein Jonker leerde kennen, een van de pioniers op dit gebied. Inmiddels geef ik samen met 

haar presentaties door heel Nederland aan een steeds grotere groep geïnteresseerde mensen en ben 

ik vicevoorzitter/secretaris van stichting Tiny House Nederland. 10 procent van mijn royalty’s over de 

opbrengsten van dit boek schenk ik daarom aan stichting Tiny House Nederland.

Dat Melchert en ik kozen voor en verhuisden naar een eigen tiny house, ging niet van de ene op de andere 

dag. Het moest groeien. Ik bleek nog aan allerlei dingen vast te zitten. Meer dan ik van tevoren dacht. 

We woonden al flink kleiner dan tal van anderen, maar wat hadden we nog veel spullen. Daarnaast was 

er de woonwens van Melchert: een eigen atelier. Na overleg met onze architecten bleek dit, met passen 

en meten, zowaar mogelijk. Ons eigen tiny house heeft een artist in residence. Aangestoken door de tiny 

house-pioniers werd onze mantra steeds duidelijker: denk in mogelijkheden. Ook als het even niet lukt. 

De tiny house-lifestyle blijkt bij ons te passen. We vinden het fijn om weer op de grond te wonen en te 

experimenteren met een moestuin. Het geeft een bevrijd gevoel om minder spullen te hebben. Feestjes 

geven we voortaan in de zomer. Lekker bij het kampvuur. Als we in de winter met een grote groep 

mensen willen afspreken, huren we een leuke ruimte. Onze kinderen wonen door hun werk inmiddels 

niet meer in Nederland. Met hen spreken we regelmatig ergens in Europa af op een aantrekkelijke plek. 

We blijken geen huis nodig te hebben om ons als gezin thuis te voelen: als we bij elkaar zijn, zijn we thuis. 

Droom je ook van een tiny house of wil je onderzoeken of het bij je past? Laat je inspireren door deze 

pioniers. Ze zetten de deuren van hun huisjes wagenwijd voor je open. Lees hun verhalen en tips en 

vind inspiratie in de mooie foto’s. Ik wens je big plezier.

-  MONIQUE  VAN ORDE N

Foto: Hennie Tibben
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Tiny houses zijn primaire, volwaardige woningen 

op kleine schaal. Ze worden bewust gebouwd 

en bewoond vanuit de behoefte eenvoudiger te 

leven: minder gericht op consumeren en met een 

kleinere ecologische voetafdruk. Bij het ontwerp 

en de bouw van de kleine woningen wordt slim 

gebruikgemaakt van ruimte en innovatieve 

technologieën. Een tiny house is maximaal 

50 m², idealiter (deels) zelfvoorzienend, 

van goede kwaliteit, esthetisch gebouwd en 

functionerend als fulltime bewoonde woning. 

Mobiel zijn is daarbij geen voorwaarde, maar vaak 

een middel. Volledig off-grid zijn (zie woordenlijst 

achterin) is een mogelijkheid, maar geen eis. 

De website www.tinyhousenederland.nl van 

stichting Tiny House Nederland is hét platform 

voor tiny house-liefhebbers. Je vindt er alles 

over wat er in Nederland gebeurt op het gebied 

van tiny houses en informatie over hoe je zelf 

tiny kunt gaan wonen of bouwen. Er zijn veel 

blogs te lezen, er is een tiny house-database, een 

rubriek met vragen en antwoorden, een forum en 

een landkaart van Nederland waarop je precies 

kunt zien welke initiatieven er zijn op het gebied 

van tiny housing. De kaart wordt voortdurend 

bijgewerkt. Ook is er een Facebookpagina waar 

wekelijks nieuwsberichten op gepost worden en 

een besloten Facebookgroep waar vele duizenden 

mensen actief ideeën uitwisselen en elkaar naar 

handige tips en oplossingen vragen. Daarnaast is 

stichting Tiny House Nederland gesprekspartner 

voor overheden (lokaal, provinciaal en landelijk) 

en woningbouwverenigingen. 

Voor België is Tiny House Belgium van Arno 

Geunes een goed informatiepunt via 

www.tinyhousebelgium.be. Arno ontwerpt 

en bouwt tiny houses en heeft een schat aan 

informatie en kennis over wat er allemaal rond 

de tiny house-beweging in België plaatsvindt. 

W A T  I S 
E E N 

T I N Y  H O U S E ?

De Tiny 1.0 van bouwer Dimka Wentzel. 
Foto: Lena van der Wal - studio Walden
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GERBRAND & NATASJA 
DEN HAAG

ZUID-HOLLAND

-

Huwelijksaanzoek
in het waterland-huisje

Om een idee te krijgen hoe een tiny house voelt, 

boekte Gerbrand een verrassingsweekend voor 

Natasja’s verjaardag in het waterland-huisje. 

Dit huisje doet dienst als bed & breakfast. De 

eerste avond zaten ze knus in het huisje met een 

hapje en een drankje binnen handbereik en een 

fijn muziekje op de achtergrond. Natasja: ‘Toen 

zei Gerbrand opeens dat hij nog een verrassing 

had. Ik riep nog: “Ik ben morgen pas jarig hoor”, 

maar daar ging Gerbrand op zijn knie en vroeg 

me ten huwelijk. Wat een perfecte setting voor 

zijn aanzoek. Ik zei natuurlijk meteen ja!’

Het tiny house-virus heeft hen goed te pakken. 

Het proces van groot naar klein wonen pakken 

ze praktisch en projectmatig aan. Hun wensen 

zijn helder en ze hebben goed overleg met de 

gemeente Midden-Delfland, waar ze graag willen 

gaan wonen. Gerbrand: ‘Op een zondag zijn we 

met een groep geïnteresseerden en een aantal 

raadsleden door de gemeente gefietst. Het was 

een prachtige tocht van 25 kilometer en we zagen 

wel vijf geschikte plekken om een paar tiny houses 

mooi bij elkaar te kunnen zetten. Het is zo leuk 

om te zien dat het enthousiasme bij velen groot is.’
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Ze hebben een architect, gespecialiseerd in 

ecologisch en duurzaam bouwen, en ook de 

bouwer is aangehaakt. Die hebben ze gevonden 

in Schipluiden. Een bewuste keuze, want ze 

steunen graag de lokale economie. Natasja: 

‘Omdat we allebei vrij lang zijn, heeft de architect 

wat uitdagingen. Net als in andere tiny houses 

komt de slaaploft boven de keuken. Alleen wordt 

de loft relatief laag, zodat Gerbrand met zijn 

1.90 meter ook prettig in de keuken kan staan.’ 

Hun huisje komt op een trailer om gemakkelijk 

te kunnen verhuizen als dat nodig is. Gerbrand 

werkt als IT’er; het bedrijf waarvoor hij werkt, 

heeft verschillende vestigingen verspreid door 

Nederland. Natasja werkt als zzp’er, dus verhuizen 

levert qua werk geen problemen op. 

Als hun huisje klaar is, gaan de gordijnen zeker 

niet dicht. Ze willen namelijk graag laten zien 

hoe het is om in een tiny house te wonen. Natasja 

verheugt zich erop met een aantal gelijkgestemden 

in een tiny village te wonen. Niet alleen om samen 

moestuinen te beginnen, maar ook om faciliteiten 

als een wasmachine te delen. Natasja: ‘Er wordt 

ons vaak gevraagd wat we gaan doen als het 

allemaal tegenvalt. We zien dat probleem niet, 

want waarom zou dat bij een tiny house anders 

zijn dan bij een regulier huis? Daarnaast kunnen 

we ons niet voorstellen dat ons helemaal op maat 

gemaakte tiny house niet zou bevallen.’
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