Massale interesse voor tiny houses in
Beekdaelen: dit drijft mensen om
kleiner te gaan wonen
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Het tijdelijk geplaatste tiny house van de familie Bouwens.Afbeelding: Maud Bouwens
Maar liefst 135 mensen meldden zich aan voor een proef met tiny houses in Beekdaelen. Wat
drijft hen om kleiner te gaan wonen? Twee kandidaten leggen uit hoe je toch groots kunt
wonen.
Is dit alles? Het gevoel uit het lied van Doe Maar bekroop Maud Bouwens (49) enkele jaren geleden.
„We hadden alles tiptop in orde, maar kregen het gevoel: willen we dit? Financiële verplichtingen,
veel vrije tijd die opging aan wat er met het huis moest gebeuren.” Dus besloot ze het met haar man
Graat en hun dochters Dante en Linde helemaal anders te gaan doen.

Maud en Graat Bouwens met hun dochters Dante en Linde bij hun dubbele minihuis. Foto: Maud
Bouwens
Vrijheid
Het huis ging in de verkoop en sinds ruim twee jaar woont het gezin in twee tiny houses in de
omgeving van Schinnen. Tijdelijk, omdat er nog weinig plekken zijn waar zo’n huisje permanent kan
staan. Om die reden wil Bouwens ook niet aangeven waar ze precies woont. Wel is duidelijk dat ze
nog geen dag spijt heeft gehad van de overstap. „De drang naar vrijheid was groter dan de angst om
te falen. Het ontspullen voelde als een bevrijding. We ervaren het nog elke dag alsof we een zee van
ruimte hebben. En we hebben meer contact met de natuur.”
Lees ook: Run op ‘tiny houses’ in Beekdaelen: eerste tien minihuisjes verrijzen binnenkort in
Schimmert
Haar dochters (17 en 19 jaar) denken daar iets anders over. Of zij ook zo willen wonen als ze op
kamers gaan is zeer de vraag. „Ze vinden het soms moeilijk aan nieuwe vrienden uit te leggen dat ze
in een houten huisje wonen. Bang dat ze een stempel krijgen, alsof we dit doen uit andere motieven.
Maar als mensen enthousiast reageren is het weer helemaal oké.”

Interieur van de miniwoning. Foto: Maud Bouwens
Streepje voor
Het motief voor het stapje terug is wat Bouwens betreft duidelijk. „We willen duurzamer leven. Als
het kan ook los van de nutsvoorzieningen.” Daarom hoopt ze ook een van de felbegeerde vaste
plekken te krijgen in Schimmert, waar de gemeente Beekdaelen ruimte gaat maken voor een buurtje
met tien tiny houses. Er hebben zich 135 mensen aangemeld, dus de kans lijkt klein. Toch heeft
Bouwens wel een streepje voor. „We hebben al ervaring met klein wonen, die we zouden kunnen
delen. Bovendien zijn er niet veel mensen die met een gezin op deze manier wonen. Dus dat is
misschien wel goed voor de mix.”
Mogelijkheden
En als het niet lukt? Dan zijn er wellicht nog mogelijkheden in Sittard-Geleen en Meerssen,
gemeenten die ook bezig zijn met beleid voor minihuisjes.
Lees ook: Tientallen bewoners willen tiny house in Sittard-Geleen, ook Beekdaelen reageert
positief
Daar is ook Mary de Vette uit Schinveld blij mee. Ze is secretaris van de Vereniging Tiny Wonen
Limburg, die rond de dertig leden telt. De Vette meldde zich ook aan voor de proef in Schimmert. Ze
woont nu in een appartement, maar wil daar graag vanaf.
Duurzamer
Ook bij haar groeide het besef dat een andere manier wonen en leven beter zou zijn. „Ik heb al veel
spullen weggedaan, daar heb ik zeker geen spijt van. Maar nog niet alles past in een tiny house”, weet
ze. „Ik wil graag bewuster en duurzamer leven en zocht naar wat bij me past. Toen ik hoorde van
tiny houses wist ik: dat is het voor mij. We gebruiken nu vaak meer dan we echt nodig hebben. Ik zou
meer willen delen met mensen om me heen, en meer contact hebben met groen. Ik hou van
tuinieren, met mijn handen in de aarde wroeten. Dat kan nu niet.”

