EVEN VOORSTELLEN

UITGANGSPUNTEN:

• Permanent
• Ecologisch
• Één architectuur, in een hofjesstructuur
eenheid, maar toch divers

en: een korte, tijdelijke showcase
Tiny Housing langs de Waalsprong,
een langdurig tijdelijk project
op de
REGELGEVING
TREND!
akliggende gronden van WOONWAGENS
Lent, gemd Gr#d. Hier wordt binnen
de kaTiny Housing wordt, binnen het kader van de huidige “movement”, nog het meest vergeleken met
s van een fysiek metalen frame
een
wonen in woonwagens en woonboten. Logisch,
ook daarbij speelt de behoefte aan vrijheid,
elijke hotspot gecreëerd, want
waar
het
zelfbeschikking
en lage woonlasten van oudsher
belangrijke rol. Toch is Tiny Housing voor vestenaars en ondernemers een
vrij
staat
len
een woonmaar ook levenswijze die zich juist
distantieert van de soms wat rauwe, naar bineigen woning te realiseren.nentoe gekeerde uitstraling die standplaatsen en

WAT NIET?

oevers kunnen hebben.

Wel is het gegeven dat bepaalde bevolkingsgroe-
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pen hun eigen plekje hebben kunnen veroveren
rden
WEERT
binnen het Nederlandse web aan regels natuurderlijk hoogst interessant. Er wordt onder “Tiny
House People” dan ook regelmatig gesuggereerd
t wil
dat ook Tiny Housing zo’n eigen status binnen de
mka
regels zou moeten krijgen.
poratie
Wonen Limburg plaatst
in
lden
Zo biedt de subgebruiksfunctie
“woonwagen”
binnen het Bouwbesluit inderdaad iets meer
aanmenwerking
met Heymans eind
2016
ruimte, maar
in veel gevallen niet genoeg. Hier
ongaan we onder “knelpunt - Bouwbesluit” verder
elijk
het
typewordt een bouwwerk pas als
in. Daarnaast
aakt dertig woningen vanop
woonwagen aangemerkt wanneer het daadwermans One. Deze zijn bedoel
kelijk“om
op een de
woonwagenstandplaats staat, en
nden
vooral die standplaatsen zijn een lastig verhaal.
zijn er om diverse redenen de afgelopen
karen
in woningbehoeften van Daarvan
urgenten
jaren
meer
opgedoekt
dan bijgekomen.
den.
e vangen. Het gaat hierbij met name
haar
starters, één- en tweepersoonshuischap
rdens
alle in de Ecodorp
Bergen
sociale huursector”.
DE VIER JAARGETIJDEN
t een
Groningen, Woningcorporatie Nijestee
ANNA SPOHR
ordt
4

Anna en haar zoon zijn zo’n beetje de eerste bewoners van een Tiny House, zij het

parttime. De gemeente Bergen staat permanente bewoning nog niet toe, het huisje
ernemers
ZUTPHEN
is namelijk zonder bouwvergunning gebouwd. Het terrein van Ecodorp Bergen,
mhuisjes
waar het huisje staat, is volop in ontwikkeling, maar het is nog onduidelijk hoe
dia. Vaak
dit verhaal nu verder gaat. Opvallend genoeg voldoet het huisje op hoofdlijnen
ht zijn.
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waarschijnlijk wel aan het Bouwbesluit maar vormen kleine details, zoals de

finiëren we losjes vier zoekgebieden. De
initiatieven die we binnen die gebieden
in kaart brengen werpen contextueel
licht op het belang van de BouwEXPO
Tiny Housing. We bespreken achterliggende woonwensen, knelpunten die
optreden en praktische oplossingen.

1. PIONIERS

Sustainer Homes
ONDERNEMING

2. BROEDVOGELS

3. WORTELSCHIETERS

Sustainerhomes heeft in beginsel de zeecontainer als
4. ECONESTEN
Sustainer
basis genomen
voorHomes
een geheel autarkische
woning
maar is daar uiteindelijk vanaf gestapt. Regelgeving en
ONDERNEMING
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financiering bleken een groot obstakel, groter dan de
Sustainerhomes
heeft
in beginsel
de duurzame,
zeecontainer stateals
techniek
om van zo’n
container
een
basis genomen voor een geheel autarkische woning
of-the-art
te maken;vanaf
de binnenmaten
voldeden
maarwoning
is daar uiteindelijk
gestapt. Regelgeving
en
niet aan
het Bouwbesluit
aanobstakel,
die maten
valt
financiering
bleken eenen
groot
groter
danin
dehet
techniek
van zo’n container
een duurzame,
stategeval van
eenom
zeecontainer
bar weinig
te doen.
Daarof-the-art
woning te maken;
de geen
binnenmaten
voldeden
naast bleken
potentiële
klanten
hypotheek
op de
aan het Bouwbesluit
aan die maten
valt in het
relatiefniet
kostbare,
“roerende”encontainers
te kunnen
krijgeval van een zeecontainer bar weinig te doen. Daargen. Inmiddels
gewerkt
gekapt
naast blekenwordt
potentiële
klantenmet
geenduurzaam
hypotheek op
de
Nederlands
aan“roerende”
huizen van
prefabteelementen
relatiefhout
kostbare,
containers
kunnen krij- die
Inmiddels
gewerkt
met duurzaam
tot opgen.
grote
hoogtewordt
zijn te
customizen.
Maar gekapt
ook wat
hout aan huizen vankomt
prefabSustainerhomes
elementen die
betreftNederlands
zelfvoorzieningstechniek
tot op grote hoogte zijn te customizen. Maar ook wat
nog steeds uitdagende knelpunten tegen. Zo mag inbetreft zelfvoorzieningstechniek komt Sustainerhomes
dividueel
gefilterd
hemelwater
in geval
eenmag
woning
nog steeds
uitdagende
knelpunten
tegen. Zo
inCONTAINERBOUW
wordt dividueel
verhuurd
alleen hemelwater
worden gedronken
wanneer
gefilterd
in geval een
woning de
wordt
verhuurd
alleen worden
wanneerwordt
de
kwaliteit
ervan
regelmatig
door gedronken
een waterschap
kwaliteit ervan
wordtaan
gecontroleerd.
Een regelmatig
kostbaredoor
eis een
, diewaterschap
de verkoop
gecontroleerd. Een kostbare eis , die de verkoop aan
commerciële partijen remt.
commerciële partijen remt.

breedte van de verblijfsruimte (moet min 2.4 meter zijn) en het trappetje naar de
ompost
Zutphen
van
2Open
één
slaapzolder (mag
niet te
stijl zijn) eenis
bottleneck.
de regels
raktijk aan
WATERLANDHUISJE Tiny
www.sustainerhomes.nl
www.sustainerhomes.nl
de eerste gemeenschappelijke
www.ecodorpbergen.nl
using-projecten dat voet aan de
duceren we
nd
krijgt. Waterland-huisje
Het gaat om tien woningen
belangrijke
rland-huisje
jes komen
ongeveer
70 m2 (niet heel Tiny dus,
ansluitend
COLLECTIEVE ONDERNEMING
/m 13
nog passend in de gedachte van
ar
EVEwel
ONDERNEMING
Waterland-huisje nummer 1, geïnspireerd op de traditionele
movement)
op eenvan
voormalig
sportde Zaanstreek,
staat
in Plug-In-City
op Strijp-S,
nd-huisje bouwkunst
nummer 1,
geïnspireerd
op de
traditionele
mplex
(zie
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stadsdeel
in Eindhoven,
vrijplaats voor
nst van deeen
Zaanstreek,
staat
in Plug-In-City
op een
Strijp-S,
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Wikkelhouse

men waar Tiny Tim niet aan kan voldoen: de 2 cm regel
bijvoorbeeld, de maximale hoogte van een drempel in
verband met rolstoelen, en natuurlijk de afmetingen
van de verblijfsruimte. De Tiny Tim heeft nog geen stek
gevonden maar waarschijnlijk komen er ergens op een
tijdelijke plek in Amsterdam Noord een paar te staan.

FICTION FACTORY

Wikkelhouse is op meerdere fronten een innovatief
kantoor, bijgebouw, of woonhuisje. Eén huisje bestaat
uit meerdere modules die met een indrukwekkende
installatie ter plekke vanaf een vrachtwagen kunnen
worden “gewikkeld” van karton. Het karton wordt van
een waterdichte “regenjas” en glazen pui voorz ien en
van binnen afgetimmerd. De belangstelling is groot,
ook voor permanente bewoning, maar volgens Rick
Buchter van Wikkelhouse is wet- en regelgeving vaak
een dealbreaker, misschien wel in 80% van de gevallen.
En dat terwijl op hoofdlijnen gewoon aan de bouwregels wordt voldaan. Knelpunt vormt bijvoorbeeld de
isolatiewaarde (3,5 m2 K/W), die volgens het Bouwbesluit te laag is (tot 6,0 m2 K/W voor dakconstructies).
Rick geeft aan dat de ambitie dan ook nooit is geweest
aan het stramien te voldoen maar in vrijheid te kunnen
innoveren. Een klein huisje met een rc-waarde van 3,5
geeft in de praktijk een prima binnenklimaat en kan in
combinatie met de juiste installaties gemakkelijk zelf
in de energiebehoefte voorzien.
HEIJMANS ONE

www.waitlands.com

Rad
situ

Porta Palace
WOONPIONIERS

www.wikkelhouse.com

alternatieve vormen van bouwen en verblijven. Vanaf begin

erimenteel2015
stadsdeel
in twee
Eindhoven,
vrijplaats
voor werkwordt het
jaar langeen
verhuurd
als bijzondere
ieve vormen
en verblijven.
Vanaf
plekvan
of alsbouwen
bed & breakfast.
De ervaringen
van begin
de tijdelijke bewoners
om als
waterland-huisje
verbeteren en
rdt het twee
jaarworden
lang gebruikt
verhuurd
bijzondere te
werkandere types
ontwikkelen van
met als
doelbeeen off-grid
als bed & breakfast.
Deteervaringen
de ultiem
tijdelijke
huisje, dat zelfvoorzienend de wereld in kan.
worden gebruikt om waterland-huisje te verbeteren en
ypes te ontwikkelen met als ultiem doel een off-grid
www.waterland-huisje.nl
at zelfvoorzienend
de wereld in kan.
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aterland-huisje.nl

ZELFGEBOUWDE TINY

INDIVIDUELE CONTAINER
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Ontevreden met werk en woning heeft Jelte Glas met de Porta
Palace
een statement willen maken: het heft van wonen in eiTINY TIM
gen10hand nemen, niet door te denken maar te doen. Hij schakelde de hulp in van architect Daniël Venneman, die eerder
The Hermit Houses ontwikkelde, een innovatief, flexibel woonconcept met een heel eigen vormgeving. Ook de Porta Palace is
beslist geen standaard pipowagen maar een nieuwe kijk op wonen in de wereld van morgen. Het huisje staat los op een trailer
en wordt aangemerkt als “lading”. De oppervlakte en breedte
van verblijfsgebied en verblijfsruimte, de hoogte van het sanitair, het geïntegreerde trapmeubel naar de slaapzolder en de
isolatiewaarden voldoen niet aan het Bouwbesluit (deels is dit
nog wel afhankelijk van de subgebruiksfunctie). Een specifieke
eis waar in verband met de maximale breedte van normaal
transport over de weg (2,55 m) niet aan kan worden voldaan
is de aanwezigheid van een verblijfsgebied met een minimale
breedte van 2,4 m. De 15 cm die overblijft voor constructie en
isolatie is niet voldoende.
MILLHOME
www.woonpioniers.nl
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WAT DAN WEL?

•
•
•
•
•

Zelfbouw
Tijdelijk
Mobiel
One size fits all
Plastic, staal , chemie

•
•
•
•
•

Biobased
Permanent
Mooi ingepast
Vrijstaand?
Aanpasbaar

Wat zijn dan de mogelijkheden?

EEN AANTAL MOGELIJKE RICHTINGEN

M FIT

1

SLIM FIT

ederlandse steden gemaakt !

2

WOODIES

3

INDIGO

SLIM FIT

SLIM FIT

SLIM FIT

SLIM FIT

+
+
+
-

HOGE ARCHITECTONISCHE KWALITEIT
SLANK, MINIMALE FOOTRPINT
SPEELS IN TE PASSEN (2&3 VERDIEPINGEN, MOGELIJKHEID CLUSTEREN)
LEVENSLOOPBESTENDIG
WEINIG PLEK VOOR ZONNEPANELEN
PRIJS / M2

WOODIES

WOODIES

WOODIES

+
+
+
+/+

LEGO VOOR VOLWASSENEN: SPEELS IN TE PASSEN (1-3 VERD. & CLUSTEREN)
EENVOUDIG UITBREIDBAAR
PLUG AND PLAY(BOUWEN OP LOCATIE GEMINIMALISEERD)
GEVAAR CONTAINERLOOK
PRIJS

LIJKEND OP HET WOODIES PRINCIPE, MAAR VRIJER VORMGEGEVEN

EEN VOGELWACHTERHUT EN ‘ RAUM UTRECHT’ VAN WOONPIONIERS

INDIGO

INDIGO

INDIGO

INDIGO

+
+
+
+
+/+/-

SPEELS VARIABEL (CUSTOMIZABLE: SMAL EN HOOG OF BREED EN GELIJKVLOERS)
KAPVORM - ‘ECHT EEN HUISJE’
EENVOUDIG UITBREIDBAAR
KAS & VERANDA MOGELIJKHEDEN
VRAAGT OM MEER RUIMTE RONDOM
PRIJS

WERE OPEN TO IDEAS!

