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De tinyhousebeweging krijgt steeds meer navolging 

in Nederland en België. Op tal van plekken duiken 

bijzondere, leuke, lieve, mooie, praktische, handige huisjes 

op. Ze staan in stedelijke gebieden, in dorpen, aan de 

randen van bebouwing of ver weg van de bewoonde 

wereld op landgoederen. En in dit boek.  

Tiny Houses: Living staat boordevol inspiratie voor 

een gelukkiger leven op minder vierkante meters. 

Tinyhousebewoners laten je in woord en heel veel beeld 

zien welke keuzes ze hebben gemaakt voor het badderen, 

koken en slapen. Één ding hebben ze in ieder geval met 

elkaar gemeen: iedereen woont met groot plezier tiny. 

Open het boek en betreed de wereld van tiny house 

living. Je bent van harte welkom. 

M O N I Q U E  VA N  O R D E N  is voorzitter van Tiny 

House Nederland en op weg naar haar tiny house op een 

permanente locatie in Schoorl, gemeente Bergen, Noord-

Holland. Ze schreef eerder voor Kosmos Uitgevers het 

praktische en allereerste Nederlandstalige boek over tiny 

houses met de gelijknamige titel. 
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V O O R W O O R D 

Ik ben een tinyhousebeliever.

Als het om tiny houses gaat ben ik totaal niet eenkennig. Van tiny tiny tot tiny XL: ik vind ze echt allemaal mooi, charmant en 
uniek. Ik ben dan ook een echte tinyhousebeliever. En hoe mooi is het dat je met fijn wonen in een tiny house ook nog eens beter 
voor de aarde zorgt, omdat je je ecologische voetafdruk verkleint?

In de tinyhousewereld is er geen one size fits all. De huisjes worden in allerlei verschillende maten, kleuren en smaken gebouwd. 
De ene tinyhousebewoner heeft zijn of haar huisje tot in elk detail zelf ontworpen en gebouwd. Een ander heeft alle woonwensen 
ingeleverd bij een architect en bij de bouw vooral gekeken of alles goed liep, om zich vervolgens lekker te storten op de inrichting. 
En alles wat daar tussenin zit. Ook als het gaat om vast of mobiel zijn er uitersten zichtbaar: de een houdt zijn of haar huisje zo 
mobiel en licht mogelijk. Als er verhuisd – of beter: verplaatst – wordt, gaat alles en iedereen mee: het huisje én de bewoners. 
Een ander plaatst een fundering omdat zijn tiny house ‘voor altijd’ op dezelfde plek blijft staan. Als er dan verhuisd gaat worden, 
verhuizen alleen de bewoners en niet het huisje. Wat alle huisjes gemeen hebben, is dat ze gebouwd en ingericht zijn met passie 
en plezier. 

De tinyhousebeweging heeft rond 2015 in Nederland en België echt voet aan de grond gekregen en haar plek met succes veroverd 
en bewezen. Waren er eerst alleen een paar pioniers, nu zijn er honderden tiny houses en zijn we op weg naar duizenden tiny’s. 
Uit alle officiële onderzoeken blijkt dat tiny houses geen modegril zijn, maar zullen blijven. Recent onderzoek laat zelfs zien dat 
één op de vijf mensen graag in een tiny house wil wonen. 

Ik heb dit tweede tinyhouseboek met veel plezier gemaakt. Wat was het een geweldige reis door Nederland en België om al die 
mooie huisjes te zien en de zeer gastvrije bewoners te ontmoeten. Wij – fotograaf Peter, vormgeefster Lieke en ik – wensten dat 
we het boek nog vele malen dikker konden maken of er een hele serie aan konden wijden, want er zijn nog zoveel meer prachtige 
tiny houses en toffe tinyhouselocaties in Nederland en België. 

Gelukkig zijn er open dagen op plekken waar tiny houses staan en vind je op www.tinyhousenederland.nl nog meer informatie, 
tips en foto’s. Voor de tiny houses in België: ga naar of neem contact op met www.tinyhousebelgium.be. 
Maar lees, bekijk en verlekker je eerst aan dit boek. Het barst bijna uit elkaar van de inspiratie. 

PS Wil je nog meer lezen over tiny houses met onder andere interviews met ontwerpers en bouwers en hoofdstukken over 
ontspullen en opbergen? Lees dan ook mijn eerste boek: Tiny Houses – minder huis, meer leven van Kosmos Uitgevers (2017).

- MONIQUE  VAN O R DE N
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Roos en Koen vonden het 
bouwproces van hun huisje 
soms ook best zwaar, maar 
wat zijn ze blij met het 
eindresultaat.
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Linde over het samenwonen 
met haar partner Kjeld en 
baby Sim in een tiny house 
en slapen op de veranda: 
‘Het is gezellig en knus en 
we gunnen elkaar de ruimte 
waar nodig. Het is vooral heel 
bijzonder om ons zoontje 
Sim van zo dichtbij op te zien 
groeien. De veranda geeft 
ons de mogelijkheid om 
meer buitenshuis te kunnen 
leven. En als het regent 
kunnen we gewoon buiten 
blijven spelen. De veranda 
heeft ook iets romantisch en 
het brengt sfeer. Op zwoele 
zomeravonden slapen we 
regelmatig met z’n drietjes 
buiten op de veranda.’

FOTO BOVEN: Lisette Geel
FOTO LINKS: Linde Hullegie
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Een van Jills woonwensen 
was een boomstam als trap 
naar haar slaaploft. 
Jill: ‘Het is zo goed gelukt. 
De houtschijven zijn 
de treden. Er zijn ook 
mensen die de treden net 
elfenbankjes vinden. Dat 
is ook mooi natuurlijk. 
De trap is gemaakt van 
Belgisch hout.’ 
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Multifunctionele stalen buizen 
‘In de woonkamer hebben we twee stalen buizen van de ene muur 
naar de andere muur,’ vertelt Natasja. Deze stalen buizen zijn er 
voor de zekerheid ingezet om ervoor te zorgen dat het huis ‘stijf’ 
genoeg is tijdens het vervoer over de weg. De buizen zijn niet 
alleen nuttig voor het huis, maar zijn ook ideaal om planten aan 
te hangen, handig buiten het bereik van hun drie katten, maar 
ook om vochtige dingen te laten drogen, dekens op te hangen 
die in de weg liggen, een tijdelijke waslijn tussen te spannen of 
vlaggetjes aan te hangen op feestelijke momenten. Natasja: ‘De 
stalen buizen zijn echt multifunctioneel en blijken voor 1001 
dingen handig en ik ben er eigenlijk van overtuigd dat ze nog 
meer mogelijkheden hebben die we nog niet ontdekt hebben.’ 
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huidige vorm gebruiken of moest ik het ombouwen? Als het 
niet mee kon naar het tiny house, ging het mijn huis uit.’ De 
buitenkant van het tiny house is van pallets gemaakt. Janine 
trok langs bouwplaatsen om daar, stapel na stapel, pallets op 
te halen. Ze heeft alles in haar huurhuis voorbereid en een 
heel draaiboek in elkaar gezet. Pas nadat ze alle materialen 
had geschuurd, gebeitst, geschilderd en op maat had gemaakt, 
huurde ze een loods. Daar heeft ze, met het draaiboek in haar 
hand, samen met haar vader Jan het hele tiny house als een 
bouwpakket in elkaar gezet. 

Janine woont met haar zoontje (10) in hun tiny house. Janine: 
‘Mijn zoontje Martin was eigenlijk meteen ook enthousiast 
over ons tiny house. De locatie van Duinvallei is dan ook 
super passend: dicht bij zijn vader en school, maar ook het 
huisje vindt-ie leuk, hoor. We leren in een moeite door ook op 
een speelse manier zuinig om te gaan met stroom en water.’ 

Vakwerkhuisje van eigen hand 
Janine houdt heel erg van het Zwarte Woud en de typische 
bouw van de huizen in Zuid-Duitsland. Toen ze groen licht 
kreeg voor een plek voor haar tiny house in Duinvallei in 
Katwijk, wist ze dan ook waar ze de inspiratie vandaan ging 
halen voor het huisje voor haar en haar zoontje Martin. 
Janine was al docent Engels en is daarnaast, na een 
opleiding aan de kunstacademie, ook kunstdocent 
geworden. Janine: ‘Door die opleiding was ik veel bezig 
met design, maar ook met materialen. Ik woonde als 
alleenstaande, werkende moeder in een te duur huurhuis. 
Door de omgevingsvergunning van mijn buren Annemiek en 
Christian wist ik aan welke voorwaarden onze toekomstige 
woning moest voldoen. Het ontwerpen van het huisje met 
twee slaapplekken, voor mijn zoontje en mij, was een hele 
puzzel. Net als de keuze van de materialen. Ik wilde graag 
zo veel mogelijk materiaal recyclen. Ik nam alles wat in 
mijn huurhuis stond kritisch onder de loep. Kon ik het in de 
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Landgoed en proeftuin 
LOCATIE: ROGGEBOTSTAETE IN DRONTEN, FLEVOLAND 

FOTO: Jan-Willem van der Male
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Bonnie, kom je buiten spelen? 
Frank en Leonie wonen al een paar jaar in hun tiny house. 
Sinds kort woont ook Bonnie bij hen. Bonnie is een adop-
tiehondje uit Griekenland. Ze heet Bonnie naar het liedje 
‘Bonnie, kom je buiten spelen?’ van Bonnie St. Claire. Leonie 
en Frank zijn en spelen ook graag buiten en nu dat Bonnie er is 
zijn ze nog meer buiten. Ze zijn blij met hun veranda, waar het 
goed toeven is. Frank: ‘Wel hebben we na de verhuizing van 
Kleinhuizen Nieuwegein naar Kleinhuizen Zeist de veranda 
driemaal zo klein gemaakt. We merkten dat de grote veranda 
een spullenmagneet bleek te zijn en we willen echt minderen. 
De kleine veranda dwingt ons ook goed na te denken over wat 
we wel en niet houden. Voordat we nu iets kopen, denken we 
echt wel tien keer na.’

Naast buiten zijn met de hond, bakt Frank ook graag pizza’s en 
brood in de oven die hij zelf heeft gebouwd van straatklinkers, 
gevonden op het terrein van Kleinhuizen Zeist. Frank: ‘De smaak 
van zelfgebakken brood en pizza’s is geweldig en uniek.’ Hij doet 
het deeg in een Dutch Oven en bakt het in het vuur van zijn oven. 
Er gaat op deze bakmanier ook wat rook door de pizza en het 
brood heen en dat geeft onder andere een unieke smaak.

Leonie is op een rustige organische manier aan het leren hoe ze 
kan moestuinieren. Frank: ‘Dat is zo mooi om te zien. Leonie 
zag dat ze veel last had van luizen op de groenten. Ze zocht op 
wat ze daaraan kon doen en las dat lieveheersbeestjes graag lui-
zen eten. Dan zie ik haar vervolgens in de weer om voorzichtig 
lieveheersbeestjes te vangen en die zorgvuldig over te brengen 
naar haar moestuinbakken. En ja, hoor het klopt, de lieveheers-
beestjes begonnen meteen de luizen op te eten. Prachtig toch?’
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