
Initiatiefgroep Tiny House Noordwijk
- Bijdragen aan een duurzame toekomst -



Wie is Initiatiefgroep Tiny House Noordwijk
Allen een eigen achtergrond, andere huishoudsamenstelling, 
mooie idealen en toekomstplannen maar samen hetzelfde doel: 
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Ons doel
Een andere manier van leven.
Een woonlocatie realiseren in Noordwijk.



Waarom willen we anders  wonen
❖ Kwaliteit boven vierkante meters, “lichter” leven.
❖ Efficiënter gebruik van woonruimte.
❖ Een andere kijk op bezit en wat belangrijk is.



Hoe kunnen we dit realiseren
Efficiëntere manier van wonen, minder lasten, innovatieve 
duurzame oplossingen en meer delen.



Onze oplossing
Een Tiny House, zelfvoorzienend, flexibel geplaatst in een 
natuurlijke omgeving met een sociaal netwerk.



Wat is een Tiny House
Een volwaardige woning. Fulltime bewoonbaar met een kleinere 
ecologische voetafdruk en flexibel in plaatsing en herlocatie. 
(Deels) zelfvoorzienend en esthetisch gebouwd.



Samenleven in een community
❖ Betrokkenheid en veiligheid
❖ Meer delen
❖ Grotere draagkracht
❖ Ecologische winst te behalen  



Wat is anders aan een Tiny House
Voornaamste punt: Duurzaamheid speelt bij allen geen rol

- Deze cultuur is het tegengestelde van 
  de Tiny House filosofie

- Bedoeld voor tijdelijke bewoning- Constructief niet vergelijkbaar met 
  een volwaardig huis



Aanbod Tiny Houses

❖ Groeiende nieuwe markt
❖ Allemaal duurzaam gebouwd en innovatief
❖ Zelfvoorzienend in verschillende mate

Wikkelhuis Tiny Tim Finch building



Eigen ontwerp Tiny House
❖ Wendy en Timothy zijn al gestart met de bouw
❖ Staalframe constructie, orkaanbestendig
❖ Volwaardig in elk opzicht
❖ Voorzien van eigen energieopwekking         Kom langs!



De gemeente is voor!

We hebben ons plan aan de wethouders gepresenteerd en zij 
hebben al een bezoek gebracht aan de eerste Tiny house 
in aanbouw.

Het plan ondersteunt hun doelstellingen:
❖ Nu al energieneutraal
❖ Informeren, inspireren en stimuleren
❖ Behoud van groene karakter
❖ Versterkt Noordwijkse DNA

Zij zijn bereid om de mogelijkheden binnen 
regelgeving en wetten te onderzoeken en willen 

graag meewerken om dit plan mogelijk te maken.



Wat zoeken we
Deze punten zijn vrijwel allemaal bespreekbaar en 
afhankelijk van de grond die beschikbaar is.

❖ Een stuk grond waar 3 tot 7 tiny houses kunnen staan
❖ Per huisje 75 tot 100 m2 grond en gemeenschappelijke grond
❖ Eventueel toegang tot water
❖ Minimaal 2 jaar beschikbaar voor bewoning
❖ Behoud van groene karakter, wij zijn te gast in het landschap



❖ Ondersteuning in afstemming met de gemeente.  
❖ Een vergoeding voor gebruik van de grond.
❖ Beheer van de grond of dieren of planten.
❖ Geen onherstelbare schade aan de grond.
❖ Ongebruikte buitenruimte krijgt nu een functie en doel.
❖ Bijdragen aan uw positieve uitstraling naar buiten op gebied 

van nieuwe woonvormen en duurzaamheid.

Wat kunnen wij u bieden
Natuurlijk staat er ook iets tegenover! 
Hieronder benoemen we een aantal voordelen.




