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 KNUS, GOEDKOOP EN PRAKTISCH: PIEPKLEIN WONEN IS 
 DE NIEUWSTE TREND. “IK GEEF MĲ N GELD LIEVER UIT

 AAN ERVARINGEN DAN AAN VIERKANTE METERS.”
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YOURLIFE  T RE ND

Sita van Hoorn (25) woont sinds 
2016 in een blokhut van 9 m². 
“Mijn vriend Jaap en ik reizen 
veel. Toen we in 2016 terug-
kwamen na zeven maanden 
in Frankrijk, had ik geen zin 
om een duur appartement te 
huren. Ik geef mijn geld liever 
uit aan ervaringen dan aan 
vierkante meters. Maanden-
lang uit backpacks leven  
had dat gevoel alleen  
maar versterkt.” 

GEEN GELD 
“Van vrienden hoorden we  
dat er een blokhut vrijkwam  
op De Hof van Wezel, een 
recreatief landgoed vlak bij  
Nijmegen. Hier betalen we per 
jaar wat een ander per maand 
aan huur uitgeeft. Wat een 

Tanja Caron (28) woont sinds vorig jaar  
op een boot van 10,5 m lang.
“Het klinkt misschien alsof we comfort 
inleveren door op een kleine boot te 
wonen, maar in mijn ogen krijgen we  
er juist veel comfort voor terug. We 
genieten volop van het buitenleven in  
de haven en we kunnen varen wanneer 
we willen. Dan hoeven we geen koffers 
te pakken of een slaapplek te boeken, 
want we hebben alles gewoon bij ons. 
Die vrijheid, daar weegt niets tegenop. 
Mijn vriend Erik en ik zijn opgegroeid 
met zeilen. We dromen ervan een 
wereldreis te maken over het water. 
Daarom hebben we vorig jaar Sjaan 
gekocht: een stalen tweemaster van tien 
en een halve meter. Een appartement  
én een boot vonden we te veel van het 
goede, dus zegden we onze huur op.” 

ONTHOUSEWARMING 
“Sinds we op de boot wonen, hebben  
we ontdekt dat we het heerlijk vinden 
om zo te wonen. Voor de verhuizing 
hebben we een onthousewarmingsfeest 
gegeven, waarbij we alle spullen hebben 
weg gegeven waarvoor geen ruimte was 
op de boot. Nu hebben we alleen nog 
spullen in huis die we écht gebruiken. 
Dat vind ik zo gaaf! Wat een rust.  
‘Het is groter dan het lijkt’, zeggen 
mensen als ze op bezoek komen. Wij 
vinden onze twintig vierkante meter 
leefruimte wel genoeg, al zijn er wel 
dingen waarmee we rekening moeten 
houden. Zo moeten we regelmatig  
onze watertank bijvullen en heeft onze 
koelkast de afmeting van een koelbox, 
dus flink inslaan is er niet meer bij. Ik 
vind het fijn zo bewust te leven en niet 
alles als een vanzelfsprekendheid te 
beschouwen.”

NIKS NODIG 
“Misschien gaan we na onze  
wereldreis op een ander type boot 
wonen, misschien kiezen we voor een 
tiny house. Veel groter zal het in elk 
geval nooit worden, want we weten nu 
dat we niet meer nodig hebben dan dit.”

Shirly van der Hoeven (23) woont sinds 2016 
 in een tiny house op wielen van 18 m².
“Door klein te wonen, kan ik doen  
waar ik zin in heb. Mijn vriend Roy  
en ik surfen en snowboarden graag. 
Afgelopen winter hebben we drie 
maanden doorgebracht in Oostenrijk. 
Ook mijn paarden zijn mijn passie, 
ik breng zo veel mogelijk tijd met ze 
door. Tijd die ik niet zou hebben als ik 
een fulltimebaan had. Ik werk nu als 
zelfstandige: ik wil hondenvakanties 
gaan aanbieden en voedingsadviseur 
worden. Roy heeft een fotografie- en 
designbedrijf. Omdat we geen hoge huur 
of hypotheek hebben, kunnen we het 
ons veroorloven die dromen na te jagen.”

ZELF GEBOUWD 
“Als klein meisje droomde ik er al van 
kleiner te wonen. Dat idee vervaagde 
met de jaren, tot Roy en ik in 2015 
wilden samen wonen. Toen we maar geen 
huis konden vinden met ons onstabiele 
 inkomen, borrelde mijn jeugddroom  
op. Ik zag foto’s van tiny houses en was 
meteen verkocht. In september 2015 zijn 
we ons tiny house gaan bouwen, een jaar 
later trokken we erin.” 

MET Z’N TIENEN 
“In ons kleine huis zit alles wat we  
nodig hebben. Bovenin is een slaaploft 
van zes vierkante meter, de trap ernaar-
toe is tegelijkertijd onze kledingkast.  
Er zit opslagruimte onder de bank  
en ons aanrechtblad loopt over in een 
multifunctioneel barretje. Daar koken 
we aan, maar we zitten er ook aan te 
eten of te werken. We hebben graag 
vrienden over de vloer. Pasgeleden 
zaten we hier nog met z’n tienen.  
Dat ging prima. We staan nu met ons 
huisje op Strandpark Vlugtenburg in  
’s-Gravenzande, direct aan zee. Ik geniet 
ontzettend van het leven dicht bij de 
natuur. Wat ook fijn is: als we ergens 
anders willen gaan wonen, nemen we 
ons huisje gewoon mee.”

‘ We hebben 
alleen nog 
spullen die  
we écht 
gebruiken. 
Wat een rust’

‘ Ons aanrecht 
is ook een bar, 
waaraan we 
koken, eten  
en werken’

rust geeft dat! Ik werk als  
taxidermist (dieren opzetten/
prepareren, red.) voor het 
Natuurmuseum in Nijmegen 
en ik doe zowel betaalde 
opdrachten als 
vrijwilligerswerk.” 

JERRYCAN 
“Het fijne aan onze levensstijl 
is dat we het reisgevoel vast 

‘ WE BETALEN  
PER JAAR WAT  
EEN ANDER  
KWIJT IS AAN  
EEN MAAND 
HUUR. DAT  
GEEFT HEEL  
VEEL RUST’
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‘Als mensen 
hier binnen-
stappen, 
zeggen ze: 
wow, nu 
snap ik het’
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Daphny van den Ing (30) woont sinds 2016 
in een caravan van 7 m². 
“Het leven is te kort om je zorgen te 
maken over geld. Als kunstenares is mijn 
inkomen wisselend. Dus kocht ik na de 
break met mijn ex een caravan. Nu kan ik 
het werk blijven doen waarvan ik gelukkig 
word en houd ik zelfs nog geld over.”

OP HET ERF
“Het heerlijke van mijn caravan is dat 
ik kan gaan en staan waar ik wil; mijn 
tekeningen kan ik immers overal maken. 
Een paar weken geleden stond ik met mijn 
huisje op een camping in Zeewolde, nu sta 
ik op het erf van mijn ouders. Veel mensen 
kijken vreemd op van mijn woonkeuze.  
Ik snap het wel, een traditionele caravan is 
ook niet geschikt om fulltime in te wonen. 
Daarom heb ik hem gestript en opnieuw 

blijven houden in Nederland. 
Vroeger kwam ik thuis, plofte 
ik op de bank en ging ik 
gamen, internetten of tv-kijken.  
Nu leef ik buiten, leer ik mezelf 
gitaarspelen bij kaarslicht of 
haal ik mijn breinaalden uit 
de kast. In ons hutje hebben 
we geen elektriciteit, stromend 
water of wifi. We wassen ons 
in de beek achter het huisje  
of douchen bij familie of op  
de  camping. Drinkwater halen 
we eens in de drie dagen op  
de camping met een jerrycan.”

OVERWINTEREN 
Leven zonder wifi en stromend 
water bevalt me prima. Alleen 
elektriciteit mis ik weleens.  
Zo leef ik in de winter met  
een hoofdlamp op. Als we  
in de toekomst zonnepanelen  
hebben, kunnen we gewoon 
de lamp aan doen. De winter 
hebben we door gebracht in 
Frankrijk, Spanje en Portugal. 

opgebouwd. Pas als mensen bij me 
binnenstappen, zeggen ze: ‘Wow, nu snap 
ik het.’ Ik heb een bureau en een slaapbank 
die ik kan uitschuiven tot tweepersoons-
bed. Daaronder is ruimte voor opslag. De 
buffetkast in mijn keuken gebruik ik ook 
als aanrechtblad.”

OFF THE GRID 
“Als mijn caravan twee meter langer  
was, zou ik mijn keuken en badkamer 
uitbreiden. Nu douche ik bij mijn ouders 
of op de camping. Ik wil ook graag 
zonnepanelen en een watertank, zodat  
ik helemaal off the grid kan leven. 
Misschien koop ik in de toekomst een 
grotere caravan, maar het kan ook een 
tiny house of een scheepje worden. Een 
huis met een hypotheek wordt het in elk 
geval niet.”

YOURLIFE  T RE ND

Margreet van Schaijck (28) woont sinds een 
jaar in een appartement van 33 m² in een 
Amsterdams appartementencomplex. 
“Amsterdam is mijn stad en groot  
wonen is hier duur. Ik besteed mijn  
geld liever aan andere dingen. Daarom 
woon ik in een appartementencomplex 
met tweehonderd mini-appartementen. 
Daar woon ik sinds een jaar of vijf, en 
sinds een jaar in het appartement waar  
ik nu zit. De afgelopen jaren heb ik  
onder andere door Mongolië, Zuid- 
Afrika, IJsland, New York en de  
Marokkaanse Sahara gereisd. Ik  
geniet elke dag met volle teugen van  
alles wat Amsterdam te bieden heeft,  
van een spontaan ontbijt buiten de  
deur tot een avond naar de film.  
Omdat mijn woonlasten zo laag zijn,  
kan dat ook allemaal.” 

‘ Uitgebreid 
koken is best 
een uitdaging 
in een keuken 
van één vier-
kante meter’

Deze winter blijven we  
misschien wat langer in  
Nederland, maar ik wil ook  
wel weer een paar maanden  
op reis. Dankzij mijn lage 
woonlasten kan dat dus  
ook gewoon.”

GEHEID RUZIE 
“Ik ben opgegroeid in een groot huis in 
een klein dorp. Toen ik in mijn studenten-
tijd naar Amsterdam verhuisde, wist ik 
al snel: hier wil ik nooit meer weg. Op 
mijn 33 vierkante meter heb ik alles wat  
ik nodig heb. Ik vind het heerlijk om  
veel mensen uit te nodigen. Op mijn 
verjaardag had ik veertien eters op bezoek. 
Iedereen zit dan een beetje schouder aan 

schouder, maar ach, dat heeft 
ook wel wat. Mijn vriend staat 
voor een grotere uitdaging:  
die kookt op zo’n avond voor  
al onze gasten. Hij houdt van 
uitgebreid koken en dat is best 
een uitdaging in een keuken 
van één vierkante meter met 
twee gaspitjes. Als we met z’n 
tweeën in de keuken staan, is 
het dan ook geheid ruzie.” 

ACHTERTUIN 
“Het enige wat ik weleens mis, 
is een tuin, hoe heerlijk mijn 
balkon op het zuiden ook is. 
Ter compensatie heb ik met 
mijn broer een bootje gekocht. 
Zodra de zon schijnt, varen we 
de natuur in. Die boot is onze 
achtertuin.” 

‘ LEVEN ZONDER 
STROMEND WATER 
BEVALT ME PRIMA. 
IK MIS ALLEEN 
ELEKTRICITEIT.  
’S WINTERS  
DRAAG IK EEN 
HOOFDLAMP’


