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Het thema Tiny Houses komt regelmatig om de LEADER-
hoek kijken: zo kwam het ter sprake op het LEADER-café 
in maart 2019 over VAB’s (vrijkomende agrarische 
bebouwing) maar het werd ook genoemd op het LEADER-
festival afgelopen 9 maart.  

De vraag die daarom naar boven kwam, is Wat kunnen 
Tiny Houses en Tiny Villages betekenen voor het Utrechtse platteland?  

Het eerste online LEADER-café, een gezamenlijk initiatief 
van de twee Utrechtse LEADER-gebieden, heeft daarom 
deze vraag als thema gekregen. Online bijeenkomen was 
een hele uitdaging maar eigenlijk was het best gezellig zo 
met zijn zestigen. Onder de deelnemers zijn logischerwijs 
veel initiatiefnemers die op zoek zijn naar een locatie voor 
een Tiny House of Tiny Village op het platteland, maar er 
waren ook deelnemers van de provincie, van diverse gemeenten,  adviseurs en enkele 
grondeigenaren die aangeven misschien plek te kunnen bieden voor een Tiny House.  
 
Inspiratie 
Na een korte uitleg van LEADER-coördinator Marianne 
Breedijk over wat LEADER precies is en welke 
mogelijkheden het biedt voor initiatieven van onderop, 
krijgt Marjolein Jonker het woord. Zij woont in een Tiny 
House en is actief voor Tiny House Nederland. Daarnaast 
ondersteunt als zelfstandige, Marjolein in het klein, ook 
diverse initiatieven. Marjolein neemt ons mee in de laatste 
ontwikkelingen rondom tiny houses. Marjolein eindigt haar 
presentatie met de constatering dat beschikbaarheid van grond de grote bottleneck is 
voor initiatieven. Haar advies is dan ook om bij gemeenten vooral aan te geven dat het 
een initiatief is dat ook invulling kan geven aan andere doelen van de gemeente 
(energietransitie, natuur inclusief wonen, doorstroming, starterswoningen) om daarmee 
de kans op succes te vergroten.  

Volgende spreker is Daan Groot van Natuurverdubbelaars. Reden om Daan Groot te 
vragen was zijn artikel in Trouw vorig najaar dat prikkelde. Daan Groot vertelt over het 
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inmiddels ontwikkelde Testlab Bos en Stad. Het Testlab 
richt zich op het ontwikkelen van pilots waarbij nieuw 
bos en (kleinschalige) woningbouw met elkaar 
gecombineerd worden. De ontwikkeling van Tiny 
Houses kan dan een economische drager vormen voor 
de transitie naar nieuw bos of natuur. Het verdienmodel 
houdt rekening met verschillende grondwaarden voor 
bos, natuur, landbouw en woningbouw. Het Testlab maakt een nauwkeurige match tussen 
mogelijkheden binnen omgevingswet en het maatschappelijke aanbod.  

In de chat worden ondertussen allerlei vragen gesteld zoals:  
• Worden er ook vaak Tiny Houses bij agrarische bedrijven geplaatst en of is dit een 

mogelijkheid voor in een vrijkomend agrarisch bedrijfsgebouw (VAB)? 
• Is het niet eenvoudiger om buiten de rode contour juist tijdelijke Tiny Houses te 

realiseren? Zijn er voorbeelden van? 

In de chat wordt ook onderling kennis en ervaring uitgewisseld: zo geeft iemand aan dat 
een stacaravan voor recreatie is en dus per definitie geen Tiny House. Een ander geeft 
aan dat gemeenten worstelen met planologische inpassing buiten de rode contouren. En 
dat binnen de provincie Utrecht de mogelijkheden voor vrijkomende agrarische 
bebouwing momenteel worden onderzocht.  
 
Pitches projectideeën 
Als eerste pitcht Charlotte de Gooijer over de wens van 
haar initiatiefgroep BuitenGewoon om te komen tot 
een woongemeenschap en gebiedscoöperatie. 
Centraal staat onder andere duurzaam wonen, het 
verbouwen van voedsel met lokaal aanwezige kennis en 
kunde om zo de lokale economie te versterken. Aan de 
aanwezigen vraagt ze namens de initiatiefgroep of ze 
tips of kennis hebben om hen te helpen deze droom te helpen realiseren. 

Vervolgens pitcht Ursula Cats van Initiatiefgroep Tiny 
House De Bilt. Ursula is idealist in hart en nieren en wil 
haar ecologische voetafdruk verkleinen. Ursula spreekt 
namens een groep mensen, ondernemers, 
onderwijzers, coaches en aanpakkers in gemeente De 
Bilt die gezamenlijk 6 tot 10 Tiny Houses willen 
realiseren met een voedselbos en pluktuin. De 
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gemeente is welwillend, maar een locatie, van ongeveer 2 hectare, is nog niet gevonden. 
Ursula is op zoek naar de gouden tip! 

Meedenken en netwerken 
LEADER-coördinator Martijn Plomp vraagt of er grondeigenaren in de meeting zijn 
die zich misschien willen melden en willen aangeven hoe zij erin staan. Daar wordt 
niet op gereageerd. Martijn vraagt vervolgens of aanwezige gemeenten ervaring 
hebben met initiatieven rondom Tiny Houses. Daarop meldt Pieter Scholten zich 
(gemeente Ronde Venen) die aangeeft dat door schaarste in grondposities 
gemeenten zijn aangewezen op particulier aanbod en initiatief. Deze nieuwe 
manier van wonen leeft wel, de gemeenteraad is bijvoorbeeld op bezoek geweest 
bij een initiatief in Almere. Marco Houtzager is voor een specifieke locatie aan het 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor Tiny Houses en maakt bij gemeente 
Woerden de worsteling hoe om te gaan met deze materie, van dichtbij mee. Hier 
haakt Daan Groot op in: het Testlab kan juist op dit vlak de gemeenten helpen!  

Afronden en afsluiten 
Tips van Marjolein: Voor wie wil wonen in Tiny House, meld je aan als aspirant-
bewoner bij het register van (aspirant) Tiny House bewoners om op de hoogte te 
blijven van de ontwikkelingen per provincie. Gemeenten adviseert zij om op de 
website Tiny House Nederland de meer dan 15 succesvolle projecten te bekijken. 
De betrokken ambtenaren hebben informatie en ervartestingen gedeeld en dat is 
daar te lezen.  

Tips van Daan: Uit ervaring blijkt dat de “Funda-route” tot niets leidt. Een 
specifieke match is nodig:  gemeente en provincie moeten werken aan 
randvoorwaarden en initiatiefnemers moeten werken aan een maatschappelijk bod 
om de gewenste uitzonderingspositie waar te maken. Het Testlab kan een 
instrument zijn om daarin te begeleiden.  

Tips vanuit LEADER: LEADER kan niet bemiddelen tussen individuele vraag en 
aanbod, maar kan wel helpen om verbindingen te leggen tussen initiatieven, 
netwerken en organisaties rondom dit vraagstuk. De Aanjaaggroep denkt graag 
mee, ook met concrete gezamenlijke initiatieven. Daarnaast zijn er dit jaar nog 
mogelijkheden voor een LEADER-bijdrage. Initiatiefnemers die een projectidee 
hebben of al een concreet project in voorbereiding hebben, die spreken we graag!   
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Daarop vraagt Ursula of LEADER een rol kan spelen. Martijn geeft aan dat LEADER 
ontwikkelingen als deze wil aanjagen en dat de LEADER-groep mee kan denken 
met initiatieven of met het leggen van verbindingen. Deze online-bijeenkomst is 
daar een voorbeeld van: naast kennis en inspiratie is het een aanzet voor het 
ontstaan van matches: alle daarvoor benodigde partijen doen vanavond mee. 
Mochten er gezamenlijke initiatieven – met gemeente, initiatiefnemers en locatie – 
ontstaan die bijdragen aan de ontwikkeling van het platteland, dan kan een 
beroep gedaan worden op een LEADER-bijdrage. Dat kan alleen dit jaar nog dus 
neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op!  
 
Chat/borrel 
De chat loopt nog een half uur door en daar 
worden, net als bij een echte borrel, volop 
contacten gelegd en mailadressen en 
telefoonnummers uitgewisseld. Al met al een 
geslaagd (online) LEADER-café! 

Meer informatie 
Over de sprekers: 
Marjolein in het Klein | www.marjoleininhetklein.com 
Daan Groot | www.natuurverdubbelaars.nl  

Voor meer informatie over LEADER: 
LEADER Weidse Veenweiden I www.leaderweidseveenweiden.nl  
Martijn Plomp | 06 - 208 544 56 
Maike van der Maat | 06 - 232 852 25 
Marianne Breedijk | 06 - 225 663 81 
ajg@leaderweidseveenweiden.nl 

LEADER Utrecht-Oost I www.o-gen.nl/leader-subsidie 
Maike van der Maat | 06 - 232 852 25 I maike@consultopmaat.nl 
Hans Veurink | 06 53 70 10 00 I info@valleihorstee.nl
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