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Guus Smid wil tiny houses realiseren in Vijfheerenlanden. © Cor de Kock

Drie plekken in beeld voor tiny houses:
‘Hopen op medewerking van gemeente
Vijfheerenlanden’
Dat weilanden in de gemeente Vijfheerenlanden mogelijk wel beschikbaar worden
voor zonnepanelen, maar niet voor het bouwen van tiny houses, is tegen het zere
been van een groep inwoners die al jaren zo'n woonvorm wil realiseren. 
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Klein en duurzaam wonen in een vrijstaand huisje. Tientallen inwoners van
Vijfheerenlanden hebben inmiddels aangegeven daar wel oren naar te hebben. De
Stichting Tiny Houses Vijfheerenlanden telt inmiddels 140 inschrijvingen. Niet iedereen
zal uiteindelijk op de woonvorm overstappen, maar initiatiefnemer Guus Smid verwacht
een groot deel wel. 

Lees ook

Twee miljoen euro om ‘platteland’ op de kaart te zetten (en dit doet de Alblasserwaard ermee)PREMIUM

Al tientallen mensen zien splinternieuwe tiny house wel zitten in VijfheerenlandenPREMIUM

,,Het gaat om mensen die nu een groot koophuis hebben en er bewust voor kiezen om
veel kleiner te gaan wonen, maar ook om mensen die vanuit duurzaamheid naar het plan
kijken. Zij willen hun voetafdruk verkleinen en zouden het liefst een tiny house betrekken
zonder voorzieningen. Zij willen zelf elektriciteit opwekken, gebruiken een compost toilet
en willen regenwater opvangen. De bewoners streven ernaar om zelfvoorzienend te
leven, bijvoorbeeld door de aanleg van voedselbossen.’’
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Voorbeeld van een tiny house. © Visuallity

Plekken zijn er genoeg, zegt de stichting die er sinds twee jaar werk van maakt, maar tot
nu toe is er nog geen overeenstemming gekomen met de gemeente. ,,We kregen de
afgelopen jaren geregeld locaties aangeboden, bijvoorbeeld van agrariërs die een stuk
land over hebben’’, zegt Smid. Volgens hem strandde het plan steevast met het
aanvragen van goedkeuring bij de gemeente. ,,Bouwen wordt niet toegestaan in het
buitengebied, maar alleen in de met de provincie afgesproken contouren rondom de
plaatsen.’’ 

Zonnepanelen
Tot zijn frustratie bespreekt de gemeente wel de mogelijkheid om zonnepanelen te
plaatsen in het buitengebied. ,,Onze plannen werden zonder uitzondering als ongewenst
gekwalificeerd, omdat het buitengebied zijn agrarische functie en uitstraling diende te
behouden. Wij waren dus verbaasd dat er voor een zonneweide blijkbaar wél over
gebruik van het agrarisch gebied gesproken kan worden.’’

In een brief richt de stichting zich nu tot de politieke partijen in de gemeenteraad, voor
meer steun. ,,Er zijn gemeenten die actief op zoek gaan naar mensen die in een tiny
house willen wonen, omdat ze het initiatief zo steunen. Wij hopen ook op steun van
Vijfheerenlanden.’’
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Drie locaties op het oog 
Toch is de stichting inmiddels ook goed met de gemeente in gesprek, zegt hij. Er zijn
inmiddels zelfs drie locaties in beeld, waarvan volgens Smid Vijfheerenlanden er in elk
geval al één heeft bestempeld als ‘kansrijk’. Het gaat om een stuk grond in de omgeving
van Leerdam, nu nog in eigendom van de gemeente. 

Foto ter illustratie: tiny houses in Dordrecht. © Rinie Boon

Ook is er een ander stuk grond in beeld, aan de rand van Leerdam, dat particulier bezit
is. ,,Daarnaast zijn we nog met een woningcorporatie in gesprek om te kijken of we iets
voor elkaar kunnen betekenen. Hopelijk levert dat ook snel iets concreets op.’’

Initiatieven uitgewerkt
Marcel Pater, woordvoerder van de gemeente Vijfheerenlanden, bevestigt dat de
gemeente met de stichting in gesprek is. ,,Er liggen wat initiatieven die de komende tijd
ook verder uitgewerkt worden. Wat ons betreft, komen deze vooral aan de rand van de
bebouwing, dus bij dorpen en steden.’’
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Volgens Pater gaat de vergelijking tussen een tiny house en zonneweides niet op.
,,Zonneweides en huizen zoals een tiny house hebben een wezenlijk andere functie en
die kun je niet op deze manier met elkaar vergelijken.’’ Op dit moment zijn er volgens
hem ook geen concrete plannen voor zonneweides in de gemeente. 
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Bomen op vestingwallen Nieuwpoort worden gekapt, maar er komen nieuwe voor terug
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PREMIUM

Bo was vijf toen ze slachtof fer werd van een pedo�el. Nu heeft de dader
weer toegesla gen: ‘Dit moet stoppen’

7 maart

Maarten van den Heuvel �uit als 80-jarige voetbalwedstrijden: ‘Ik haal nog steeds de achterlijn’PREMIUM

VIDEO

‘Boys’-aanwinst Yordi Teijsse de oude na incident: ‘Raar dat ik sprong, maar nu gaat het uitstekend’PREMIUM

Wie was Hugo de Groot? ‘Er is veel meer dan de beroemde ontsnapping in die boekenkist’PREMIUM
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WONEN DRECHTSTEDEN EN RIVIERENLAND

PREMIUM

Rens en Ciska wonen in een voormalige drukkerij: ‘Je voelt het karakter
van het huis’

12 maart

Leo maakte zijn droom waar en bouwde een dijkhuisje om tot landhuis: ‘Met kasteelachtige details’PREMIUM

WONEN

Merel woont in een huis dat geschiedenis ademt: ‘Alsof je teruggaat in de tijd’PREMIUM

WONEN

Storm Dennis rukte het dak van de woonark van Martine: ‘Ik heb gered wat er te redden viel’PREMIUM

WONEN
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