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Guus Smid, één van de initiatiefnemers. © Cor de Kock

Al tientallen mensen zien
splinternieuwe tiny house wel zitten in
Vijfheerenlanden
Wonen in je eigen tiny house, met een oppervlakte van maximaal zestig vierkante meter?
Inwoners van Vijfheerenlanden hebben er wel oren naar. Al zo’n dertig huishoudens hebben
belangstelling voor zo’n huisje. ,,Ja, zelfs mensen met kinderen.’’

Staan er straks op meerdere plekken in de gemeente Vijfheerenlanden tiny houses? Als het aan
de kersverse stichting Tiny Houses Vijfheerenlanden ligt wel.
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Het fenomeen - klein en duurzaam wonen in een vrijstaand huisje - steekt in heel Nederland de
kop op en Vijfheerenlanden blijft niet achter. ,,We willen ook meerdere huisjes die zelfvoorzienend
zijn. Off grid, zoals het heet. En in gebieden die onder water kunnen komen te staan, zou je zelfs
huisjes kunnen bouwen die dan gaan drijven”, aldus Leerdammer Guus Smid (62), één van de
initiatiefnemers.

Plekken om groepen huisjes neer te zetten zijn er meer dan genoeg in de gemeente. Aan de
randen, in de natuur: het kan allemaal. ,,Maar ik kan die locaties nog niet noemen, want we willen
eerst met de gemeente overleggen over de mogelijke plekken.” Wat hij wel weet: het kan overal.
,,Zelfs in bestaande woonwijken, als mensen dat willen.”

Spullen

Zelf woont Smid nu behoorlijk groot, geeft hij meteen toe. ,,Weliswaar met zonnepanelen, maar
toch.” Uit ervaring weet de bioloog echter dat het prima uit te houden is in een huis van maximaal
zestig vierkante meter. Oók met een gezin. ,,Ik heb een paar jaar in Afrika gewoond met mijn
gezin. Daar woonden we heel klein, met weinig voorzieningen. Er was bijvoorbeeld geen televisie.
En wat blijkt: dat was helemaal niet zo erg. Je kunt echt heel goed leven met weinig spullen. Dat
laatste is iets wat mij enorm fascineert.”

Niet dat de bewoners in spe straks meteen televisieloos door het leven moeten gaan: het is maar
hoe je het zelf invult, zo’n huisje. Dicht op je buren, zonder buren, zelfvoorzienend of wel gewoon
aan het elektriciteitsnet. Smid: ,,In een cluster van huisjes kun je ook de energievoorzieningen
delen. Want eerlijk is eerlijk: volledig zelfvoorzienend zijn is nog heel moeilijk. Zowel je verlichting
als je verwarming op zonnepanelen laten draaien, is eigenlijk nog niet mogelijk. Dan zou je
bijvoorbeeld een houtkachel erbij moeten hebben.”

Een tiny house. © Visuallity
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Kinderen

Het was september vorig jaar, toen het idee het levenslicht zag. ,,Toen zaten we met 24
geïnteresseerden bij elkaar en hebben we ideeën uitgewisseld. Sindsdien melden zich nog steeds
mensen die interesse hebben. Ja, ook mensen met kinderen.”

Nu er ook een Facebookpagina en een e-mailadres is, verwachten Smid en de overige
initiatiefnemers dat de animo nog verder toeneemt. ,,Er is geen limiet wat dat betreft. Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd.”

Een eerste plan ligt inmiddels in het gemeentehuis. De stichting hoopt op steun van het college.
Een officiële reactie is er nog niet, maar vanuit de wandelgangen heeft Smid al voorzichtig
enthousiasme bespeurd. ,,En er staat ook een positieve passage over tiny houses in het
coalitieakkoord.”

Eerlijk is eerlijk: volledig zelfvoor zie nend zijn is nog
heel moeilijk
- Guus Smid

Niet alleen is het beter voor het milieu als mensen kleiner gaan wonen. Er is nog een groot
voordeel: de woningnood wordt aangepakt. ,,Jongeren kunnen vandaag de dag amper aan een
betaalbaar huis komen. Voor hen is een tiny house echt een mooie oplossing. Het is goedkoper,
zeker als de grond er niet bij gekocht hoeft te worden en als je gerecycled materiaal uit de
omgeving gebruikt voor de bouw, iets dat we ook nastreven.”

Snel opgeleverd

De stichting hoopt binnenkort op gesprek te komen bij het college van burgemeester en
wethouders. ,,Dan kunnen we onze plannen toelichten.”

Als het even kan, moet de bouw nog dit kalenderjaar starten. ,,De huisjes kunnen snel worden
geleverd en er zijn al genoeg potentiële bewoners.” Trekt Smid zelf ook in zo’n huisje, als ze er
staan? ,,Ik heb nog geen concreet plan, maar zeg nooit nooit.”

Wie interesse heeft in zo’n kleine duurzame woning in Vijfheerenlanden, kan dat kenbaar maken
via tinyhousesvijfheerenlanden@gmail.com.

Home

Nieuws

Almelo

Alphen

Het weer Zoeken

NieuwsRegioSportShowVideo

Inloggen

 Abonneren

mailto://tinyhousesvijfheerenlanden@gmail.com
https://www.ad.nl/rivierenland/al-tientallen-mensen-zien-splinternieuwe-tiny-house-wel-zitten-in-vijfheerenlanden~a907eb1c/131877127/
https://www.ad.nl/
https://www.ad.nl/almelo/
https://www.ad.nl/alphen/
https://www.ad.nl/integratie/weer/?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=siteheader&utm_campaign=weer
https://www.ad.nl/nieuws/
https://www.ad.nl/regio/
https://www.ad.nl/sport/
https://www.ad.nl/show/
https://www.ad.nl/video/
https://www.ad.nl/inloggen?redirect_url=https://www.ad.nl/rivierenland/al-tientallen-mensen-zien-splinternieuwe-tiny-house-wel-zitten-in-vijfheerenlanden~a907eb1c/
https://www.ad.nl/
https://www.ad.nl/abonnementen/abonnementen/ad/?otag=t2ejen&utm_source=ad&utm_medium=interne_referral&utm_content=tekstlink_header


15-6-2020 Al tientallen mensen zien splinternieuwe tiny house wel zitten in Vijfheerenlanden | Rivierenland | AD.nl

https://www.ad.nl/rivierenland/al-tientallen-mensen-zien-splinternieuwe-tiny-house-wel-zitten-in-vijfheerenlanden~a907eb1c/ 5/6

  

Tip de redactie

Algemeen

Service

Meer AD

Volg ons ook op

Apps

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Wil je elke dag de Dagelijkse nieuwsupdate nieuwsbrief van

AD ontvangen via e-mail?

E-mailadres Aanmelden

  

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.
Tip de redactie 

Algemeen

Colofon

Auteursrecht

Abonnementsvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Privacystatement

Cookiestatement

Vacatures

Service

Klantenservice

Krant niet bezorgd?

Mijn account

Vakantieservice

Adverteren

Losse verkoop

Meer AD

Abonnee worden

Digitale krant

Nieuwsbrieven

Webwinkel

Kortingscodes

Reclamefolder

Verzekeringen vergelijken

RSS

Apps

Home

Nieuws

Almelo

Alphen

Het weer Zoeken

NieuwsRegioSportShowVideo

Inloggen

 Abonneren

https://twitter.com/adnl
https://www.facebook.com/AD.NL
https://instagram.com/ad_nl/
https://www.ad.nl/app-android-footer
https://www.ad.nl/app-ios-footer
mailto:internet@ad.nl?subject=Nieuwstip
https://twitter.com/adnl
https://www.facebook.com/AD.NL
https://instagram.com/ad_nl/
mailto:internet@ad.nl?subject=Nieuwstip
https://www.ad.nl/extra/colofon~af0c5c4d?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=colofon
https://www.ad.nl/redactie/auteursrecht?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=auteursrecht
https://www.ad.nl/abonnementsvoorwaarden
https://www.dpgmedia.nl/gebruiksvoorwaarden?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=accountvoorwaarden
https://www.dpgmedia.nl/privacy?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=privacy
https://www.ad.nl/cookiewall/info?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=cookiestatement
https://www.dpgmedia.nl/werkenbij?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=vacatures
http://ad.nl/service?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=contact
http://ad.nl/service/bezorging/?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=bezorging
https://myaccount.ad.nl/?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=myaccount
http://www.ad.nl/service/vakantie-service?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=vakantieservice
https://www.dpgmedia.nl/merken/ad?utm_source=nieuwsmerk&utm_medium=nieuwssite&utm_campaign=homepage&utm_term=footer
https://www.dpglosseverkoop.nl/tornl_j2ee/pag/pve_index.jsp?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=losseverkoop
https://www.ad.nl/abonnementen/abonnementen/ad/?otag=t2ejen&utm_source=ad&utm_medium=interne_referral&utm_content=footer
http://krant.ad.nl/?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=digitalekrant
https://www.ad.nl/nieuwsbrieven?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=nieuwsbrieven
https://www.ad.nl/webwinkel-header-footer
https://kortingscodes.ad.nl/
https://www.reclamefolder.nl/
https://verzekeringen.ad.nl/
https://www.ad.nl/rss/overzicht/?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=rss
https://www.ad.nl/app-android-footer
https://www.ad.nl/app-ios-footer
https://www.ad.nl/
https://www.ad.nl/almelo/
https://www.ad.nl/alphen/
https://www.ad.nl/integratie/weer/?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=siteheader&utm_campaign=weer
https://www.ad.nl/nieuws/
https://www.ad.nl/regio/
https://www.ad.nl/sport/
https://www.ad.nl/show/
https://www.ad.nl/video/
https://www.ad.nl/inloggen?redirect_url=https://www.ad.nl/rivierenland/al-tientallen-mensen-zien-splinternieuwe-tiny-house-wel-zitten-in-vijfheerenlanden~a907eb1c/
https://www.ad.nl/
https://www.ad.nl/abonnementen/abonnementen/ad/?otag=t2ejen&utm_source=ad&utm_medium=interne_referral&utm_content=tekstlink_header


15-6-2020 Al tientallen mensen zien splinternieuwe tiny house wel zitten in Vijfheerenlanden | Rivierenland | AD.nl

https://www.ad.nl/rivierenland/al-tientallen-mensen-zien-splinternieuwe-tiny-house-wel-zitten-in-vijfheerenlanden~a907eb1c/ 4/6

VERDER IN HET NIEUWS

Interieur van een tiny house. © Heijmans

Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Vijfheerenlanden en omstreken? Schrijf je hier
in!

Je las zojuist één van je gratis

Premiumartikelen.

Onbeperkt lezen op AD.nl en in de app?

Nu €6 per maand. Altijd opzegbaar.

Probeer direct

Al abonnee? Log dan in.
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en lees meteen verder!

Tip: Download de gratis Reclamefolder app 
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