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TEKST: SANNE WOLTERS

In landen als Japan en China is klein wonen de 
normaalste zaak van de wereld. Maar sinds de 
opkomst van de tiny house movement doet een 
groep idealisten het om duurzame redenen. In 
Nederland wordt klein wonen vooral gezien als 

oplossing voor de krappe woningmarkt

MIJN HUISJE 
IS MIJN 

KASTEELTJE

 
KLEIN WONENBELEEF De huizen van Heijmans ONE 

zijn 39 vierkante meter klein 
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D
e laatste jaren stijgen de 
huizenprijzen hard. Dat zorgt 
vooral in de grote steden voor 
problemen. Starters op de 
woningmarkt kunnen geen 

betaalbare woning vinden. Daarnaast 
komen ze met hun startsalaris niet zo 
makkelijk aan een hypotheek. Om over 
het maximale leenbedrag nog maar te 
zwijgen. Dan maar huren. Daar vallen 
starters veelal ook tussen wal en schip: 
ze verdienen te veel voor sociale huur en 
te weinig voor commerciële huur. En dan 
is er maar één oplossing als je in de stad 
wilt blijven wonen: een appartement ter 
grootte van een postzegel. 
‘Mensen willen graag op een plek wonen 
waar anderen wonen. Ze doen het voor 
hun baan en sociale netwerk en dat 
betekent dus: kleiner wonen. Het is een 
keuze, het hoeft niet,’ zegt Maarten van 
Ham (45), hoogleraar stedelijke vernieu-
wing aan de TU Delft. 
Ook het groeiend aantal alleenstaanden 
verklaart de toenemende vraag naar 
kleinere woningen. Volgens het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) zullen er 
in 2050 ruim 3,5 miljoen eenpersoons-
huishoudens zijn. ‘Dat aantal groeit zelfs 
harder dan het aantal inwoners,’ zegt 
Van Ham. Onder de groep alleenstaanden 
vallen niet alleen de starters. ‘Mensen 
hebben over het algemeen minder snel 
een relatie,’ zegt Kees Strooper (52), 
marktontwikkelaar bij Heijmans. Ook zal 
door de vergrijzing het aantal eenper-
soonshuishoudens toenemen. 

Tussenoplossing
Kleiner wonen wordt door starters en 
verse singles gezien als een tussenop-
lossing tot de ideale woonsituatie kan 
worden waargemaakt. Toch hoeft kleiner 
wonen geen straf te zijn. Er is een aantal 
prachtige en interessante bouwprojecten 
voor kleinere woningen. ‘Investeerders 
beleggen massaal in tiny houses,’ zegt 
Van Ham. Het ene huisje zit nog slimmer 
in elkaar dan het andere. 
Als je kijkt naar de innovatieve woningen 
van Finch Buildings en Heijmans ONE, 
zie je dat het kan. Dat 30 vierkante meter 
ineens niet meer als 30 vierkante meter 
voelt. Dat is ook het idee van het woon-
concept Heijmans ONE van bouwbedrijf 
Heijmans. In deze woningen van 39 vier-

Boven: In de Blauwestad in Groningen werden vier huisje 
getoond zoals die in Amerika populair zijn

Onder: Een interieur van een Finch Building

  Karl Beerenfenger (32): 

‘ Dit voelt nu echt 
  als mijn thuis’ 

Woonunit van 28m²: Finch Buildings in Leiden 

‘Ik woon hier nu bijna vijf 
maanden en ben er via de 
woningbouwvereniging in-
gekomen. Ik stond al sinds 
mijn achttiende ingeschre-
ven en had mijn punten 
nooit eerder gebruikt. 
Hierdoor was ik eerste 
keus. Hiervoor woonde ik 
anti-kraak in Noordwijk, 
maar daar moest ik uit en 
toen kwam dit op mijn pad. 
Mijn anti-kraakwoning was 
heel groot. Hier bevindt 
zich echt alles in één 
ruimte.
‘Het sociaal-maatschappe-
lijke aspect sprak mij heel 
erg aan. Er wonen hier 
ook mensen uit de maat-
schappelijke opvang, het 

zijn leuke mensen en er is 
veel contact. Maar ook het 
duurzame karakter van de 
woning vind ik erg mooi. Ik 
ben veel met duurzaam-
heid bezig. Bij bijna elke 
beslissing die ik neem, 
houd ik rekening met 
duurzaamheid. De laatste 
vier jaar ben ik werkzaam 
in de duurzame sector. Ik 
werk nu bij de stichting By 
the Ocean we Unite. Met 
deze stichting zetten we 
ons in om te voorkomen 
dat er nog meer plastic in 
de oceaan belandt.
‘Als je de woning ziet, is 
het bijna te mooi om waar 
te zijn. Dat je op zo’n plek 
kan wonen, dat is gewoon 

heel vet. Voor mij is het 
een sport om te kijken met 
hoe weinig ik kan leven. 
Ook al is het een kleinere 
ruimte, ik heb wel het idee 
dat ik erop vooruit ben 
gegaan. Het enige nadeel 
is dat ik geen buiten heb. 
En laatst had ik zeven man 
over de vloer, dat is wel de 
max.
‘Alles is super goed inge-
richt. Er zitten een keuken 
in met vierpitskookplaat, 
een badkamer met dou-
checabine, wastafel, wc 
en ruimte voor een was-
machine. Overal zitten 
stopcontacten en er is een 
opbergruimte. Door de 
grote ramen komt er veel 

licht binnen en dat geeft 
een idee van ruimtelijk-
heid.
‘Hier besef je wat je echt 
nodig hebt en wat be-
langrijk is. Dat is niet met 
spullen bezig zijn. Mate-
rialisten moeten zich dus 
wel aanpassen als ze hier 
komen wonen. Ik heb niet 
veel nodig, aan mijn tafel 
kan ik eten, relaxen en sla-
pen doe ik in mijn bed. Mijn 
buren hebben in de woning 
wel drie “kamers” inge-
deeld, dus het kan wel. Het 
voelt echt als een avon-
tuur, het is anders dan een 
normaal huis. Klein wonen 
kan gewoon. En dit voelt nu 
echt als mijn thuis.’
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kante meter is het niet nodig om je bed 
na het slapen aan de kant te schuiven of 
om je tanden te poetsen waar je de vorige 
avond komkommers hebt staan snijden. 
‘Veel tiny houses hebben meer weg van 
een caravan. Wij gaan voor de kwali-
teit van een volwaardige woning,’ zegt 
Strooper van Heijmans ONE. ‘We hebben 
de woning veel meer gegeven. Een hoog 
plafond en een grote vide zorgen voor een 
ruimtelijk effect en veel licht. Daarnaast 
is alles heel slim ingericht.’ 
Over elke vierkante centimeter is nage-
dacht. Alles klopt aan de indeling: waar 
de trap zich bevindt, het keukenblok, de 
badkamer en de technische ruimte.  
Heijmans ONE moet voelen als een 
volwaardige woning, niet als woonhok. 
‘Je komt via een voordeur binnen en dan 
heb je de meterkast en een soort halletje. 
Daarna kom je pas in het woonvertrek en 
je slaapt op een aparte verdieping,’ zegt 
Strooper. 
Daarnaast is bij dit ontwerp nagedacht 
over de tijdelijke aard. De Heijmans ONE 
is ook verplaatsbaar. Binnen een dag 
kunnen ze worden neergezet op braaklig-
gende terreinen, die Heijmans ook wel 
pauzelandschappen noemt. Locaties in 
of aan de rand van binnensteden, met 
een hek eromheen waar jaren niets mee 
gebeurt. Deze plekken krijgen tijdelijk 
weer een bestemming die voor zowel de 
locatie-eigenaren als huiszoekers een 
oplossing biedt. Strooper: ‘De woningen 
hoeven niet altijd op pauzelandschap-
pen te worden neergezet, het kan ook in 
krimpgebieden als Zuid-Limburg.’ 

Modulair
Ook de huizen van Finch Buildings zijn 
verplaatsbaar. Finch Buildings heeft als 
doel het mainstream maken van duur-
zaam wonen en tegelijkertijd huisvesting 
voor iedereen mogelijk maken. Dit doet 
het bedrijf door flexibel vastgoed te 
creëren. ‘Wij hebben een bouwsysteem 
ontwikkeld van units die je in de eerste 
plaats kunt hergebruiken in verschillende 
vormen en kunt verplaatsen,’ zegt Jurrian 
Knijtijzer (32), oprichter van Finch Buil-
dings en de bedenker van de modulaire 
woonunits. 
Zo zijn er honderd-en-een oplossingen 
mogelijk. De units kunnen worden 
omgebouwd tot studentenwoning, ap-

Boven: Het interieur van de Heijmans ONE
Onder: Terras voor de Heijmans ONE

KLEIN WONEN

HEIJMANS ONE
Wat: verplaatsbare, 
tijdelijke eenpersoons-
woning
Van: Heijmans en Mood-
Builders
Groot: 39 m²
Woningprijs: 66.000-
74.000 euro. 
Waar: 60 woningen in 
Weert, Schijndel,  
Panningen en America,  
50 in voorbereiding voor 
plaatsing in Veldhoven, 
Rosmalen, Sneek en 
Zwolle

Heijmans ONE is 
ontwikkeld in samen-
werking met architect 
Tim van der Grinten van 
MoodBuilders. Het team 
ontwierp een woning 
van 39 m² op basis 
van het ruimte gebruik 
van één persoon. De 
Heijmans ONE is in 
twee delen over de weg 
te transporteren. De 
lichte constructie kan op 
meerdere locaties wor-
den hergebruikt. Er is 
alleen aansluiting nodig 
op water, riool en elek-
triciteit. Na plaatsing en 
aansluiting is het huis 
gebruiksklaar. 
Binnen is het afgewerkt 
met massief hout van 
100 procent duurzame 
kwaliteit. Binnenin zijn 
een zit- en eetgedeelte, 
badkamer met douche, 
wastafelmeubel en 
hangtoilet en een tech-
nische ruimte. De vide 
biedt een slaapruimte 
waar plaats is voor bed, 
kasten en werkplaats. 

TINY HOUSE MOVEMENT
Wonen op klein oppervlak is niet nieuw. In Japan is het zelfs heel normaal om 
op 30 vierkante meter te wonen met een gezin. Hetzelfde geldt voor China. Ook 
veel Parijzenaren wonen al heel lang heel klein. Maar kleiner wonen om een 
statement te maken, is iets van de afgelopen jaren. Overal ter wereld betrekken 
mensen minihuisjes om een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achter  
te laten. Welke opties heb je in Nederland?

XS DELUXE
Wat: Micro-apparte-
menten, compacte en 
luxe woningen 
Van: projectontwikkelaar 
Synchroon en architec-
tenbureau Shift 
Groot: 24 m² tot 48 m²
Woningprijs: niet bekend
Waar: plannen voor 
Amsterdam, Utrecht en 
Den Haag

Deze mini-woningen 
zijn een initiatief van 
projectontwikkelaar 
Synchroon en architec-
tenbureau Shift. Volgens 
het team bestaat hét 
micro-appartement niet. 
Daarom hebben de mini-
woningen van XS Deluxe 
vele vormen en groottes; 
van diep tot breed en van 
24 m² tot 48 m². 
Er zijn veel mogelijk-
heden voor de inde-
ling. Zo kan het bad in 
een wandkast worden 
geïntegreerd en aan de 
gevel worden geplaatst. 
De woning wordt dan 
omgetoverd tot een 
grote badkamer met een 
uitzicht over de stad.
In de appartementen 
van 35 m² is een split 
level lay-out mogelijk, 
een verschil in hoog-
teniveaus waardoor de 
woning een ruimtelijk 
karakter krijgt. Ook is 
er een centraal meubel 
toe te voegen dat een 
uitschuifbaar bed bevat 
zodat de woonkamer kan 
worden getransformeerd 
in een slaapkamer. 

FINCH BUILDINGS 
Wat: duurzaam, 
gezond, modulair en 
circulair bouwsysteem 
Van: Finch Buildings
Groot: modules van 25, 
29 en 40 m²
Woningprijs: huurprijs 
450 euro per maand
Waar: Leiden 

De gebouwen van 
Finch Buildings zijn 
gebaseerd op een 
standaardmodule. 
Die modules worden 
gemaakt in drie casco-
maten: 25, 29 en 40 m². 
Een losse module kun 
je uitbreiden met een 
balkon en de kozijnen 
zijn uit te voeren als 
raam, deur of  
schuifpui. 
De gevelbekleding 
is van Western Red 
Cedar-hout. Het 
interieur bestaat uit 
een badkamer en een 
basis van vier keu-
kenblokken. De rest is 
naar eigen smaak in 
te vullen. Daarnaast 
kun je ervoor kiezen 
om gebruik te maken 
van een warmtepomp, 
diverse vormen van 
ruimteverwarming  
en zonnepanelen op 
het dak. 

partementencomplex, kantoorgebouw, 
school, noem maar op. Zodra de unit leeg 
staat, wordt het blok met hetzelfde gemak 
omgebouwd tot een andersoortig gebouw.  
‘Zesendertig procent van de CO₂-uitstoot 
komt uit mijn branche door zowel het 
bouwen als het benutten van vastgoed. 
Ik voel mij daar als architect verantwoor-
delijk voor,’ zegt Knijtijzer. Met flexibel 
vastgoed kan leegstand van panden en de 
sloop van huizen worden tegengegaan. 
Hierdoor is flexibele woningbouw een 
duurzame manier van bouwen.
Ook zorgt Finch Buildings ervoor dat de 
units volledig duurzaam kunnen worden 
gebouwd. Knijtijzer: ‘We gebruiken alleen 
100 procent duurzaam hout. En voor alle 
bomen die wij kappen – stel 300 bomen – 
zetten wij er 500 terug.’ Het andere beno-
digde materiaal is ook duurzaam. Daarbij 
denkt Finch Buildings aan de gezondheid 
van de bewoners. ‘Sinds 1993 is asbest 

In Japan in een hele cultuur 
met hoogwaardige architectuur

van kleine huisjes ontstaan 
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advertentie

Ham. Met meer mensen dicht op elkaar 
wonen, kan natuurlijk ook voor pro-
blemen zorgen. ‘Een grotere dichtheid 
brengt uitdagingen mee voor het verkeer 
en kan geluidsoverlast veroorzaken. Dat 
kan allemaal voor spanningen zorgen. 
Het gaat alleen goed als de buurt erop is 
uitgerust.’
Er dan is er nog het duurzame voordeel 
van het consuminderen. Je zult minder 
spullen nodig hebben als je kleiner gaat 
wonen. Want hoe groter je woont, hoe 
meer spullen je denkt nodig te hebben. 
‘Er zullen meer deelmarkten komen, 
meer bedrijfjes die hierop gaan inspelen,’ 
denkt Van Ham. 

verboden terwijl we al lang wisten dat 
het schadelijk was voor onze gezondheid. 
Purschuim en gips zijn ook schadelijk, 
daarmee wordt nog wel gebouwd. Onze 
materialen bevatten geen schadelijke 
stoffen en ons hout neemt vocht op én 
geeft het weer af waardoor er geen schim-
mels ontstaan.’ 
Kleine woonoplossingen in en rondom 
de stad zoals die van Heijmans ONE en 
Finch Buildings, zijn op nog een andere 
manier duurzaam. ‘Klein wonen zorgt 
ervoor dat er meer ruimte is voor anderen 
en meer mensen kunnen zo dichter bij 
hun werk wonen. Hierdoor is er minder 
woon-werkverkeer,’ zegt hoogleraar Van 

TIPS VOOR 
KLEIN WONEN 

Weggooien
Probeer bij alle spullen in je woning 
te bedenken of je ze daadwerkelijk 
nodig hebt. Zo niet, gooi of geef het 
dan weg. Vind je dit lastig? Bewaar 
deze spullen in een doos en breng 
die naar een opslag. Als je de spul-
len niet mist, heb je ze ook niet 
nodig. 

Opbergen
Hoe meer spullen er rondslingeren 
in je kleine appartement, hoe klei-
ner de ruimte lijkt. Probeer zo veel 
mogelijk op te bergen en spullen 
buiten het zicht te houden.

Organiseren
Zorg ervoor dat alles er geordend 
uitziet. Heldere structuur zorgt na-
melijk voor meer rust in de ruimte 
waardoor je kleine appartement niet 
nog kleiner lijkt.  

Multifunctioneel
Gebruik meubelen waarmee je meer 
kunt. Een zitmeubel waarin je ook 
spullen kunt opbergen, of een ver-
hoogd bed met handige lades. 

Kleur
Wees voorzichtig met kleur, houd 
het zo licht mogelijk. Dat geldt ook 
voor de kleur van je meubelen en 
spullen. Maak het niet te bont en 
kies voor een klein aantal tinten.

Ruimte benutten
Probeer extra opbergruimte te 
creëren. Bevestig plankjes en kast-
jes aan de muur, ga op zoek naar 
hoeken waarvan je een opbergplek 
kunt maken. 

Meubelen
Kies voor slanke meubelen. Een 
eetstoel hoeft niet pompeus te 
zijn, je zit ook prima op een slanke 
houten stoel. Woon je alleen? Dan 
heb je geen driezitsbank nodig, een 
tweezitter volstaat ook. 

Plan voor micro-appartementen van XS Deluxe
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Hoe tover je een kleine woning om in een volwaardig 
huis? Voorbeelden uit het boek Small Homes, Grand 
Living laten zien dat wonen op een klein oppervlak 

kan. En dat je een erg stijlvol thuis kunt creëren.
 Juist selecteerde de slimste oplossingen

DE KUNST 
VAN HET KLEIN 

WONEN

EEN 
BLACK BOX
Een module kan als slimme 
designstrategie worden in-
gezet om een kleine ruimte 
meer functies te geven.  
Het blok kan dienen als 
badkamer, keuken of op-
slagruimte. En je kunt  
een module ook gebruiken 
als grenslijn tussen het  
woon- en slaapgedeelte.  
Je creëert heel gemakkelijk 
nog meer ruimtelijkheid 
door de onderdelen van 
de module af sluiten met 
schuifdeuren. Veel modules 
zijn verplaatsbaar, dus je 
kunt ’m gewoon meenemen 
naar je volgende tiny house. 

INTERIEURTEKST: JETTE VAN EXTER

FOTO’S: GESTALTEN
BELEEF

SLIMME KASTEN
Een boekenkast is een heel fijn meubel om op multifunc-
tionele wijze in te zetten in je kleine woonruimte. Je kunt 
’m gebruiken als muur om zo van een ruimte een aantal klei-
nere vertrekken te maken. Zo kun je ook heel gemakkelijk je 
werkruimte van je leefruimte scheiden. Of achter een kast 
een knus en afsluitbaar slaapvertrek creëren. Een kast hoeft 
overigens geen blinde muur te zijn: je kunt er ook doorkijk-
jes in maken voor nog meer ruimtelijkheid. 

RÄS studio, Spain, La Olivia
Photography: (c) Adrià Goula

Team: Clàudia Raurell, Joan Astallé, Marc Peiró

URBAstudios
Portugal, 
DL House
Photography: 
João Morgado

Aurélie Monet Kasisi, Switzerland
Inhabited Wooden Walls, Photography: Yann Laubscher
Team: Atelier Fabien Pont (Carpenter)

Clare Cousins Architects, Melbourne Australia
Heritage-listed apartment, Photography Lisbeth Grosmann

Team: Clare Cousins, Dita Beluli, Jessie Fowler
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LITTLE BOX
Kleine woon- of werkruimtes 
creëren op plekken waar je ze 
niet verwacht. Hierbij gaat het om 
plekken zonder bestemming of 
vergeten ruimtes. Gaten tussen 
huizen, platte daken, zeecontai-
ners of zelfs afvalcontainers. Je 
kunt er met een beetje verbeel-
dingskracht en ontwerptalent een 
slim vertrek van maken. Voor de 
echte liefhebbers kan er zelfs ge-
woond worden in krappe openin-
gen tussen huizen. 
Een wat fijnere oplossing: een 
werkunit boven op een dak. Zo 
creëer je een simpele, lichte werk-
plek waar je heerlijk rustig kunt 
werken met fantastisch uitzicht 
over de stad. Zulke boxen kunnen 
ook dienen als pop-up-ruimte voor 
bijvoorbeeld een kunstexpositie.

KINDERDOMEIN
Kinderkamers zijn vaak de meest innovatieve ruim-
tes in het huis. De kamer moet een plek zijn waar 
speelgoed, boeken en kleren kunnen worden opge-
borgen, waar ruimte is om te spelen en een rustige 
plek om te slapen. Daarnaast moeten kinderkamers 
kunnen meegroeien met het kind en met de wensen 
die bij verschillende leeftijden horen. Een uitdaging 
dus. Ontwerp de kinderkamer zo dat over elk hoekje 
en gaatje is nagedacht. Kies voor een verhoogd bed 
met speelruimte eronder. De traptreden kunnen als 
opslagruimte worden gebruikt. Houten panelen voor 
het bed maken er een soort hut van en dat is natuur-
lijk de droom van ieder kind.  

DE OPBERGTRAP
Trappen hebben misschien wel de meest simpele functie van het huis: 
ervoor zorgen dat je van de ene verdieping naar de andere komt. Deze 
eenvoud zorgt er wel voor dat de trap veel ruimte inneemt. Laat de trap 
multifunctioneel worden. Plaats er kastjes, lades en opberghokjes in. 
Of zorg ervoor dat je er spullen aan op kunt hangen zoals je racefiets. 
Je kunt ervoor kiezen om de boel af te sluiten of om alles gewoon open 
te laten. Zo neemt de trap ineens bijna geen ruimte meer in en heb jij 
er veel meer opbergruimte bij.

HET BOEK
Het boek Small Homes, 
Grand Living laat allerlei 
mooie, inspirerende
voorbeelden zien voor het 
kleine wonen. Opgedeeld 
in verhalen over bestaan-
de ontwerpen en slimme 
oplossingen voor toekom-
stige kleine bewoners. 

Small Homes, Grand 
Living, Gestalten, € 39,95

L’Atelier Miel
France, Appartement M
Photography: Mickaël Martins Afonso
Team: L’atelier miel (Elodie Gaschard) 
& Mickaël Martins Afonso

Lifestyle Koubou, Japan, Stairs

Maema Architectes
France, La Cabane de Marius
Photography: Nicolas Aubert-Maguéro

Tomaso Boano & Jonas Prišmontas
United Kingdom, Minima Moralia


