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Klein huis, groot geluk
In een loods in Bemmel verrijst een van
de eerste tiny houses van Nederland.
Dankzij Dimka Wentzel en toekomstig
bewoonster Marjolien Jonker.
door Lisette Wouters

T

rots stapt Marjolein Jonker
(40) haar toekomstige nieuwe
huisje binnen. „Hier komt de
keuken”, zegt ze. Ze hoeft
maar één stap te zetten om ook de
plek van de zithoek, de openslaande
deuren, het houtkacheltje, de slaaploft
en de badkamer met zitbad aan te wijzen. Het huis is namelijk maar 20 vierkante meter groot.
In een loods aan het Kattenleger in
Bemmel bouwt timmerman Dimka
Wentzel uit Velp een tiny house: een
klein zelfvoorzienend huisje op wielen. De tinyhousemovement is een
trend uit Amerika waarbij mensen
vierkante meters en spullen inleveren
om meer vrijheid te creëren. Wentzel:
„Lange tijd was de standaard in het
westen ‘zo groot mogelijk’. Je kijkt
wat je maximale hypotheek is en

koopt voor dat geld een huis. Nooit
voor minder. Dat vind ik een hele rare
benadering van wonen. Wat moet je
met een huis van 2 ton als je alleen
bent?”
Marjolein Jonker uit Langedijk, de
toekomstige bewoonster van het huisje, vindt de eengezinswoning waarin
ze nu woont veel te groot voor haar alleen. „Wat ik prettig vind aan een
huis is niet de ruimte, maar dat het
een mooie plek is met spullen waar je
blij van wordt. Met het geld dat ik bespaar kan ik andere leuke dingen
doen, zoals reizen. Of ik ga minder
werken. Duurzaamheid speelt ook een
grote rol: we kunnen niet eindeloos
consumeren, we zijn het milieu echt
aan het verprutsen met z’n allen.”
Toen Jonker online foto’s tegenkwam van tiny houses, was ze op slag
verliefd. Het plan om er ook daadwerkelijk in te gaan wonen kwam pas later. Via-via kwam ze in contact met
Dimka Wentzel en samen gingen ze
op zoek naar een loods in de buurt
van zijn woonplaats, zodat hij aan de
slag kon.

Het huisje dat in Bemmel gebouwd
wordt is één van de eersten in Nederland, maar de trend groeit snel. Wentzel: „Ik krijg de laatste maanden
steeds meer vragen en verzoeken uit
alle hoeken van de samenleving. Van
mensen die om financiële redenen
klein willen wonen tot mensen die
dat uit principe willen, omdat ze hun
leven willen versimpelen.”
Ongeveer een jaar geleden is de timmerman naast de werkzaamheden
voor zijn renovatiebedrijf begonnen
met het ontwerpen en bouwen van
zijn eerste tiny house, dat hij begin dit
jaar verkocht. „De huisjes zijn leuk
om te maken omdat ze overzichtelijk
genoeg zijn om in je eentje te bouwen. Bovendien kan ik er mijn creativiteit in kwijt. Ik zie dit als een mooie
extra opdracht maar als ik zulke opdrachten blijf krijgen, stop ik met het
renovatiewerk.”
Het huisje van Jonker is straks zelfvoorzienend: de stroom komt van zonnepanelen en een infrarood warmtepaneel zorgt dat de temperatuur binnen
niet onder de 18 graden komt. Voor de

Marjolein Jonker
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Het is niet
makkelijk
om een plek
te vinden
voor een
tiny house

koudste dagen – en de sfeer – wordt er
een houtkachel ingebouwd. „Alleen
voor water moet ik een slang aansluiten. In de toekomst wil ik regenwater
opvangen en zuiveren”, vertelt ze.
Een tiny house is niet hetzelfde als
een caravan, aldus Jonker „Het is een
woning, gemaakt om fulltime in te leven. De huisjes zijn duurzamer dan
een camper of caravan. In mijn huisje
is bijvoorbeeld geen plastic verwerkt
maar hout, ik heb een composttoilet
in plaats van een chemisch toilet en
het huisje is zelfvoorzienend, terwijl
je een camper of caravan op een camping moet aansluiten op stroom.’
In april moet het huisje af zijn. Een
standplaats vinden is nog niet gemakkelijk. Jonker heeft een tijdelijke plek
gevonden in Alkmaar. Dat is ook wat
Wentzel nu nog tegenhoudt om zelf
in zo’n mobiel huisje te gaan wonen.
„Het lijkt me wel wat, maar ik ga niet
op een industrieterrein staan om maar
in een klein huisje te kunnen wonen.
Als er mooie legale plekken komen
waar je met een tiny house prettig
kunt staan, dan ben ik om.”

