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Definitie Tiny Houses
Er bestaat geen eenduidige definitie van het concept ‘tiny houses’. Het concept ‘tiny houses’ is sinds
de (eind) jaren ’90 overgewaaid vanuit Amerika. Aanvankelijk verstond men onder het concept ‘tiny
houses’ een zelfstandige woonvorm passend bij de levensstijl van mensen die zich wilden onttrekken
aan het kapitalistische denken. Gaandeweg is het concept opgerekt tot een woonvorm die voorziet in
de (tijdelijke) huisvesting van doelgroepen die weinig ruimte nodig hebben en een kleine ecologische
footprint hebben. Een afgeleide hiervan is de containerwoning, waarbij met één of meerdere
zeecontainers woonruimte wordt gecreëerd. Het accent bij tiny houses ligt meer op leefstijl, terwijl het
accent bij containerwoningen meer op goedkope huisvesting ligt. (Zie onderstaande bronnen).
Bronnen:
Bron: https://www.marjoleininhetklein.com/mijn-tiny-house/wat-is-een-tiny-house/
Tiny House: het is een begrip in Amerika, waar de “Tiny House movement” is ontstaan. Langzaam
maar zeker begint ook Nederland kennis te maken met het fenomeen ‘Tiny House’. Maar er zijn nog
veel mensen die nog nooit van de prachtige kleine huisjes gehoord hebben, en als je dan vertelt dat je
in een Tiny House wilt wonen krijg je al gauw de vraag: ‘wat is dat?’ De definitie van een Tiny House is
voor veel mensen verschillend. De Tiny House Movement draait vooral om de filosofie: genoegen
nemen met genoeg en een leven creëren dat draait om dat wat werkelijk belangrijk is. Hoeveel ruimte
heb je nodig om prettig te kunnen leven zonder overtollige ballast?
Bron: https://www.ensie.nl/geert-remmelink/tiny-house
Een tiny house is een volledig uitgeruste woning, met een oppervlakte dat niet groter is dan 28 m2.
Een tiny house is op duurzame wijze gebouwd en is bedoeld om het hele jaar door bewoond te
worden.
Bron: https://www.debeterewereld.nl/wonen-leven/wat-zijn-tiny-houses/
De afgelopen jaren zijn Tiny Houses helemaal de trend. In Amerika is deze trend begonnen om veel
geld te kunnen besparen en om vrij te zijn in waar je gaat en staat. Deze trend is begonnen met het
boek ‘The Not So Big House’ van Sarah Susanka die gepubliceerd werd in 1998. Na ongeveer een
jaar na dit boek richtte Jay Shafer de Tumbleweed Tiny House Company op. Shafer beweert dat
kleinere huizen veel handiger zijn. De huizen kun je verplaatsen en ze zijn milieuvriendelijk. Mensen
willen tegenwoordig heel graag geld besparen en in een kleiner huis gaan wonen spaar je inderdaad
meer geld, alhoewel zo een huisje bouwen ook veel geld kost. Een Tiny House bouwen kost rond de
€ 15.000 en de € 25.000. Een Tiny House moet onder 46 vierkante meter zijn, anders wordt het niet
gezien als een Tiny House. Het is belangrijk om te weten dat Tiny Houses heel verschillend zijn van
caravans en campers. De meeste huisjes zijn gemaakt van gerecyclede spullen en zijn heel
duurzaam.
Bron: https://www.tinyhousenederland.nl/persberichten/tiny-houses-meer-dan-een-oplossing-voorwoningnood/
Sinds een paar jaar is de Tiny House beweging overgewaaid vanuit Amerika naar Nederland en werd
enthousiast ontvangen door tienduizenden Nederlanders die dolgraag in een Tiny House willen
wonen. Een Tiny House is een nieuwe woonvorm met een duidelijke filosofie. Kleine volwaardige
woningen van maximaal 50m2 vloeroppervlakte met een zo klein mogelijke ecologische footprint. Ze
staan op (tijdelijke) fundering, maar kunnen ook op wielen staan. Bouwend Nederland heeft gezien dat
Tiny Houses enorm populair zijn geworden, bedachten prefabmodellen en zet ze in de markt als dé
oplossing voor het nijpende woningtekort.
Bron: https://www.homify.nl/ideabooks/3834280/de-gunstige-variant-voor-een-huis-de-containerwoning
De meeste mensen dromen ervan een huis te bezitten. Vaak vallen de kosten een beetje tegen, buiten
het kader van het budget. Voor degene die wel een huis wil kopen, maar niet veel geld vrij kunnen
maken hebben we in dit artikel een gouden oplossing: een containerwoning kopen of huren! De
containerwoning kosten zijn laag en ze bieden zoveel voordelen! Kijk snel met ons mee naar deze
leuke woningen en laat je inspireren!
http://www.zeecontainerwoningen.nl/

De nieuwe manier van bouwen vindt u bij zeecontainerwoningen.nl: duurzaam wonen. Een duurzame
zeecontainer als basis voor onder andere luxe tuinhuizen, sauna`s, zorgwoningen en tuinkantoren.
Zelfs permanent wonen in een (zee)container is een mogelijkheid!
Bron: https://zowilikwonen.obvion.nl/kopen-tot-verhuizen/containerwoning/
Een containerwoning klinkt niet aantrekkelijk zeg je? Dat is toch zo’n metalen bruinkleurige roestbak
die verre reizen maakt? Ha, dan wacht maar tot je dit leest! Niets zo fijn als na een lange dag
studeren, chillen in je containerwoning. Ja, we zeiden container. Je weet wel, zo’n grote metalen,
bruinkleurige roestbak waar ze meuk in vervoeren. Het klinkt misschien niet aantrekkelijk, maar what’s
in a name! Hokken in een containerwoning is werelds!

