
Zelfgebouwde kast van water- 
bestendige dakplaten die Jente  
over had, met ingebouwde zitbank. 
Deken en kussens van de kringloop 
en zelfgemaakt van oude onder-
dekens. Het kleed is van Pepita. 
Rocket Stove via rocketstove.store. 

HOUTJE

OP EIGEN

Waarom dromen over een huis als je het ook zelf kunt 
maken? Jente ontwierp en bouwde haar tiny house zonder 
enige kluservaring. Inmiddels woont ze er zelfvoorzienend 

met haar vriendin én baby. ‘We zijn eigenlijk het 
hele jaar door buiten.’

fotografie MARGRIET HOEKSTRA | tekst RENSKE SCHRIEMER 
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Dus kreeg de keuken geen bovenkastjes en 
bevat Jentes ontwerp veel ramen. ‘Waar je ook 
zit, overal kun je naar buiten kijken.’  
Precies dat buitenleven geeft haar tiny house 
een extra ruimtelijk gevoel. ‘We hebben flink 
veel grond om ons huis en maken met dertien 
buren gebruik van de gezamenlijke tuin.  
We zijn eigenlijk het hele jaar door buiten.’  
Haar eerste klusproject is haar prima bevallen. 
‘Toen mijn tiny house van de loods verplaatst 
moest worden naar mijn eerste standplaats in 
Den Haag, was ik wel zenuwachtig. Zou ie het 
redden? Het vervulde me met enorm veel trots 
toen ik míjn huisje over de weg zag rijden.’  
Anderhalf jaar geleden verhuisde Jente, met 
huis en al, naar het Pionierskwartier in Delft. 
Vriendin Pepita kwam erbij en bracht niet meer 
mee dan haar persoonlijke benodigdheden, 
een vintage schoolstoel en twee Perzische 
kleden. ‘Die matchen perfect bij mijn woonstijl 
met veel hout, planten en vintage vondsten.’ 
Inmiddels is hun zoon August geboren in het 
tiny house en bouwden de twee voor hem een 
ledikant op de slaapvide. ‘Heel soms dromen 
we voorzichtig over een iets minder tiny huis. 
Pepita mist een werkkamer, en als August 
straks gaat kruipen, is dit huisje toch wel klein.’  
Wie weet pakt Jente haar hamer en zaag 
binnenkort uit de kast om opnieuw zelf een 
droomhuis te bouwen. ‘Het is heel tof om  
compleet zelfstandig te zijn, je eigen huis te 
bedenken en te bouwen, en helemaal zelf-
voorzienend te leven. Voor mij is dat vrijheid.’

H et klinkt misschien gek, 
maar Jentes tiny house  
is haar min of meer over-
komen. Ze was helemaal 
niet van plan om mee te 

gaan in de kleinehuisjestrend en tóch vatte ze 
het plan op om met hamer, zaag en spijkers 
haar eigen minihuis te bouwen. ‘Ik woonde 
in woongroepen, maar kreeg steeds meer 
behoefte aan een eigen ruimte.’ Toen op haar 
werk een Fablab – een open werkplaats –  
werd ingericht en ze werd omringd door  
professioneel gereedschap en machines, ging 
de rest vanzelf. ‘Ik wilde altijd al leren klussen, 
dus het leek logisch om dan maar een eigen 
huis te gaan bouwen.’ Zelfvoorzienend leven 
past bovendien goed in de duurzame levensstijl 
van Jente. Met twee vrienden kreeg ze de kans 
om in een loods van de Tiny House Academy 
aan de slag te gaan. Jente koos voor een echt 
klein tiny house, met een vloeroppervlak van 
krap achttien vierkante meter.

Te veel gedoe
Anders dan veel tiny house-bouwers koos  
Jente voor veel lege wanden en weinig hacks. 
‘In tiny houses zie je heel vaak dat elke hoek 
is benut met slimme bergruimte, dat de trap 
ook een kast is en dat je tafels of bedden kunt 
uitklappen. Dat is niks voor mij. Ik vind dat te 
veel gedoe en heb liever dat elk meubel zijn  
eigen functie heeft. Bovendien vind ik het  
fijn dat ook een klein huisje ruim aanvoelt.’  

< Jente (rechts) en Pepita op de 
veranda voor hun tiny house. 
 
> Voor de bekleding van alle  
wanden en het plafond is populieren 
multiplex gebruikt. Koken doet  
het stel op een tweepits-kookplaat,  
op gas. De koelkast werkt op 
zonne-energie, die wordt opgewekt 
door de panelen op het schuine dak. 

De bewoners
WIE 

Jente de Vries (33, sociaal 
ondernemer), Pepita Hesselberth 

(44, universitair docent) 
en baby August (0) 

WAT 
Zelfvoorzienend 
tiny house, 18 m² 

WA AR 
‘Tiny house-dorp’ 

Pionierskwartier in Delft, 
sinds 2019 

WOONSMA AK 
‘Veel hout, planten en 

vintage vondsten’ 
BIJZONDER 

De badkamer is als enige ruimte 
in huis af te sluiten met een 

ruimtebesparende schuifdeur 
én heeft een bad

“Waar in huis  
je ook zit, overal 

kun je naar buiten
kijken”
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^ Lampje en deken van de kringloop. Kussens zelfgemaakt, onder 
andere van oude, wollen onderdekens. De administratie is opgeborgen 
in een houten groentekrat.

< De veranda – met stoelen die het stel redde uit de vuilcontainer – kan 
overkapt worden met een zeildoek voor extra beschutting. 

WOONIDEE 
Zo makkelijk kan zelfvoorzienend  
wonen zijn: warmte komt van de  
houtkachel, energie van de zon,  

regenwater wordt gefilterd en er is een 
biologisch composttoilet dat geen

water verbruikt.
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^ Zitbad Marinella, composttoilet zelfgemaakt. 
Houten wanden afgewerkt met vijf lagen parketlak. 
Badkamermeubel gemaakt van oude Lundia-ladenblokken. 
Metalen (schoenpoets)blik kringloop. 

> Houten schuifdeur zelfgemaakt van restplanken 
vurenhout, schuifdeursysteem Intersteel. Marko-schoolstoel 
in de stijl van Friso Kramer tweedehands. Kleden via Pepita’s 
vader, bistrotafeltje en kruk van de kringloop. Lampje 
Wattnou. Rubberen vaas herkomst onbekend.

WOONIDEE 
Misschien niet het eerste waar je aan 

denkt bij een klein huis, maar een bad 
is mooi én praktisch bij het 
douchen in de lage ruimte. 

18 M2 

038 | vtwonen vtwonen | 039



“Tiny living is 
geen woonstijl, 

maar een manier 
van leven”

 Jente en Pepita slapen op de vide 
boven de badkamer. Inmiddels is het 
bed uitgebreid met een ingebouwde 
slaapplek voor zoon August. 

< De keuken heeft geen 
bovenkastjes voor een extra 
ruimtelijk gevoel. De pannen 
en voorraad etenswaren 
passen prima in de overige 
kasten. 

INDEELIDEE 5
Extra opbergplek 

Het aangebouwde schuurtje is 
Pepita’s inbreng en afdeling. Het 
is een fijne ruimte om te klussen 
en biedt een droge plek voor alle 

tuinspullen en gereedschap. 

INDEELIDEE 4
Zitten in de kast 

De enige hack in Jentes ontwerp: een kast en daybed in 
één. Links hangen de jassen, rechts liggen de babyspullen 

en de lades bieden plek voor kampeerspullen. 

INDEELIDEE 1 
Slapen in de nok 

Onder het platte dak bouwde Jente een slaapvide; 
die ruimte was er toch al. Met als extra voordeel dat het 

bed na het opstaan niet opgeruimd hoeft te worden. 

INDEELIDEE 6
Minimalistisch koken  

Om te voorkomen dat de keuken ‘vol’ zou ogen, 
koos Jente voor een tweepitskookplaat. Water 

koken of gerechten warmhouden doet ze op de 
duurzame houtkachel bij de bank.

INDEELIDEE  2
Ladder omhoog 
Een oude houten trap 
leidt naar de slaapvide 
én staat leuk voor de 
open kast die Jente 
zelf maakte van houten 
kratten en Lundia-
kast-onderdelen. 
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INDEELIDEE 3
Buiten leven 

Jente en Pepita wonen dan klein, het 
voelt ruim. Om hun huis hebben ze de 

beschikking over zeker vierhonderd 
vierkante meter grond naast de

gezamenlijke tuin met de buren. 

< Onder de overkapping 
op de veranda zitten Jente 
en Pepita tot diep in het 
najaar beschut buiten. Sla, 
bloemen en kruiden halen 
ze uit eigen (moes)tuin. 
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