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Stichting Tiny House
Nederland heeft
onderzoek gedaan
naar de keuze voor
een Tiny House en
de resultaten zijn
mooi samengevat
in deze infographics.

 Infographic 2016
Stichting Tiny House Nederland
 Infographic 2018
Stichting Tiny House Nederland
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Het is mooi om te zien dat de motivatie
van kostenbesparing en minimalisme in
2016 bovenaan stonden. In 2018 is dat
opgeschoven naar milieu en natuur. Dit
onderzoek is heel waardevol als je kijkt
naar de ontwikkeling van de beweging.
De stichting zet zich in om Tiny Housing
als volwaardige woonvorm onder de
aandacht te brengen. De nadruk ligt sterk
op milieu en klimaat, aangezien daar een
wereld is te winnen. Het verschil in motivatie tussen 2016 en 2018 geeft aan dat
de stichting haar werk goed doet.
Als je kijkt naar de kernwaarden van de
beweging, dan leiden drie behoeftes tot
de keuze voor een Tiny House en in het
verlengde daarvan ook tot de keuze voor
zelfbouw. Want iets zelf doen is de enige
manier om zeker te weten dat je behoeftes
worden gerealiseerd. We hebben ze al
benoemd en zullen er nu uitgebreider
op ingaan.

Ecologische
verantwoordelijkheid
In 2016 gingen de meeste tiny-housebewoners ervan uit dat klein wonen
automatisch al beter is voor het milieu.
Daardoor zagen ze dit voordeel niet als
primaire motivatie om voor een Tiny
House te kiezen. Toch wil bijna iedere
tiny-housebewoner zijn of haar ecologische
voetafdruk verkleinen en daarom kiezen ze
graag voor bio-based materialen en voor

andere oplossingen die het minst schadelijk zijn voor de wereld. Een Tiny House
verbruikt ook minder energie. Bovendien
speelt de wens om zo veel mogelijk
zelfvoorzienend te zijn, dus maken de
bewoners gebruik van zonnepanelen,
een composttoilet, regenwaterzuivering
enz. Dit alles leidt ertoe dat het milieu de
belangrijkste overweging is in de keuze
voor een Tiny House.

Compact wonen,
direct ecologisch
Klein wonen heeft direct positieve invloed
op het milieu. Het behoeft eigenlijk geen
redenering om aan te tonen dat een
groot huis vervuilender is dan een klein
huis: je gebruikt minder materialen, verbruikt minder energie en gaat efficiënter
om met ruimte bij een klein huis.

Verantwoordelijkheid
Het klinkt logisch om ecologische verantwoordelijkheid te benoemen, maar eigenlijk is het behoorlijk confronterend. We
hebben in de huidige maatschappij niet
goed door welke impact onze dagelijkse
keuzes hebben. Als je kiest voor een offgrid Tiny House, word je met je neus op
de feiten gedrukt. Het regenwater dat je
opvangt is afhankelijk van het weer.
De kwaliteit ervan is afhankelijk van je
omgeving. Je maakt jezelf daarmee
behoorlijk afhankelijk van het klimaat.
Het is dan ook bijzonder belangrijk dat
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je daar goed voor zorgt. De term off-grid
behandelen we later in het boek. Deze
manier van jezelf kwetsbaar opstellen is
deel van het nemen van ecologische verantwoordelijkheid. Je komt er heel snel
achter hoe de natuur werkt en hoe alles
in verband staat met elkaar. Je begrijpt
waar jij als bewoner van de planeet voor
moet zorgen en zo bouw je mee aan een
holistisch wereldbeeld. Het is alleen een
zeer ondankbare taak. Zeker als je in een
stad woont waar een cruiseschip, in een
uur aan de kade, jouw voortgang van een
jaar tenietdoet.

Zelfvoorzienend
De wens om zelfvoorzienend te zijn,
heeft ook te maken met de populariteit
van deze woonvorm. Men wil meer onafhankelijkheid, en zich losbreken van
grote energiebedrijven. Waarom zou je
maandelijks voor energie betalen als je ook
zonnepanelen op je dak kunt plaatsen?
En dat is ook efficiënter voor je energieverbruik: je zit direct bij de bron waardoor er
geen verlies ontstaat voor het transport via
hoogspanningsleidingen. Daarbij komt dat
je bewuster omgaat met de energie die je
krijgt van de natuur, waardoor je niet meer
verbruikt dan nodig is. We komen hier
verder in het boek op terug.

Financiële onafhankelijkheid
In Nederland waren ecologische redenen
lang niet altijd doorslaggevend in de keuze
30

voor een Tiny House. De belangrijkste
motivatie was economisch. De meeste
Nederlanders wilden gewoon goedkoop
wonen zonder vaste lasten. Daarbij ging
men liever geen hypotheek aan waar je
dertig jaar voor moet werken.

Goedkoop
Nederlanders zijn goed in het vinden van
goedkope oplossingen. Veel mensen
zien Tiny Houses dan ook als goedkope
manier van wonen. Er is echter een beeld
ontstaan dat een Tiny House zelfs voor
5.000 euro beschikbaar is. Dit komt met
name door artikelen die speciale Tiny
House-projecten beschrijven. De nadruk
ligt dan vooral op de prijs van het huisje.
Ondanks dat een artikel beschrijft dat er
een heel traject aan voorafgaat
van materialen zoeken blijft het woord
‘goedkoop’ sterk hangen. Onthoud:
‘Goedkoop is duurkoop’. Het is dus onze
taak om een reëel plaatje te schetsen van
de kosten voor een Tiny House. En wij
kunnen je vertellen dat een zelfgebouwd
Tiny House rond de 35.000 euro aan
materiaalkosten met zich mee zal brengen. We nemen dan ons eigen huisje als
voorbeeld. Er zijn altijd voorbeelden van
goedkopere, maar ook duurdere huisjes. Als je een huisje laat bouwen door
iemand anders zullen de kosten hoger
uitkomen. Je moet dan al snel denken
aan 45.000 tot 60.000 euro.
Dan heb je alleen het huisje, maar je zou
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het ook graag ergens plaatsen. Bouwgrond in Nederland is duur. Voor
een stukje van 200 m2 betaal je al snel 80.000 euro, afhankelijk van de
plek waar je wilt wonen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er op dit
moment veel tijdelijke initiatieven ontstaan, want de kosten voor tijdelijke
erfpacht zijn beter te overzien.

Hypotheekloos
Wij kozen vooral voor een Tiny House omdat we wilden leven zonder
hypotheek. Wij zagen het niet zitten om dertig jaar vast te zitten aan
een lening. Dan heb je weer een fulltimebaan nodig (soms wel twee),
en kun je pas genieten van een afbetaald huis als je met pensioen gaat.
Wij wilden de vrijheid van het pensioen naar voren halen. Nu we nog
jong van geest zijn, willen we de tijd pakken om de dingen te doen
waarvan wij de meerwaarde inzien. De kans om een Tiny House
Academy te beginnen, bijvoorbeeld.

“We wilden leven

zonder hypotheek

”
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