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Missie statement 

Tiny Houses Nescio heeft als doel een Tiny House woonproject in de gemeente Schagen 

te realiseren. Wonen in deze woongemeenschap van Tiny Houses geeft de leden de 

keuzevrijheid om hun eigen pad te volgen, omdat in de basisbehoeften is voorzien door 

klein en eenvoudig te wonen. Omdat we een kleinere impact op de aarde nastreven 

maken we bewuste keuzes voor dat wat waarde voor ons heeft en nemen we niet meer 

dan we nodig hebben. We vormen een betrokken community waarbij voldoende ruimte 

is voor privacy en waar men elkaar gelijkwaardig en respectvol behandeld. 

 

Onze droom 

Het achterliggend gedachtegoed van onze gemeenschappelijke levensstijl “Tiny living”, is 

hetgeen ons verenigd! 

Wat ons aantrekt in deze levensstijl is dat wij hier in grote mate een oplossing zien voor 

de vele problemen die de wereld tegenwoordig kent. Door klein te wonen, zijn we 

genoodzaakt na te denken over welke spullen we écht nodig hebben en meer samen te 

doen en te delen. Door zelfvoorzienend te zijn, zijn we genoodzaakt zuinig te zijn met 

voedsel, water, elektriciteit en warmte i.p.v. uitgenodigd te worden tot overconsumptie.  



Door op deze manier, zelfvoorzienend op kleine 

voet en met de natuur, te leven zien we de 

mogelijkheid ons leven anders in te richten, 

waarbij we ons meer kunnen concentreren op het 

samenleven, het samen voorzien in 

levensbehoeften en inspireren van onze 

omgeving.  

Deze investering kost tijd en we nemen daarom 

vaak genoegen met een lager loon, door minder 

te werken.  

 

 

 

 

 

Naamgeving 

 

Al spelende met datgene wat gegeven was: “er mag op veld C van de voormalige 

voetbalvereniging op de Nes een tiny house gemeenschap komen” komt op een 

gegeven moment Nes C i.o. op papier te staan (i.o. op dat moment voor ‘in oprichting’). 

En dan gaat er ergens een luikje open van de middelbare school: Nescio, dat is toch één 

van onze klassieke schrijvers? 

 

Ja zeker! Nescio was Jan Hendrik Frederik Grönloh (Amsterdam, 

1882 –1961). Een Nederlandse schrijver van neoromantische 

verhalen in een deels op Multatuli geïnspireerde stijl. Zijn 

bekendste titels zijn de drie novellen De uitvreter (1911), 

Titaantjes (1915) en Dichtertje (1918). 

Zijn pseudoniem Nescio betekent in het Latijn "Ik weet (het) 

niet". Hij was tevens betrokken bij de idealistische kolonie 

Tames, die hij met een aantal vrienden had opgericht in de buurt 

van Huizen (1901-1903). Dit was in navolging van de kolonie 

Walden, opgericht door Frederik van Eeden. Nescio was lid van de SDAP. Hij was dus 

duidelijk een idealist, al had hij zich in het dagelijks leven neergelegd bij de plichten van 

de moderne maatschappij. 

 

Genoeg aanknopingspunten dus om onze vereniging Nescio te noemen.  



Geschiedenis 

 

In 2017 hebben de eerste mensen zich gemeld bij de Gemeente Schagen met de vraag of 

er binnen de gemeente ruimte zou zijn voor Tiny Houses. In 2018 zijn er eerste 

individuele gesprekken gevoerd en op 25 maart 2019 is er een ‘Aftrap-bijeenkomst’ 

georganiseerd door Tara Rikkers. De Gemeente Schagen heeft Marjolein in het Klein 

aangetrokken om de initiatiefgroep te begeleiden.  

Binnen vrij korte tijd kwam er een groep van 10 mensen wekelijks bij elkaar om tot een 

gezamenlijke visie te komen en mogelijke locaties uit te zoeken. Deze groep heeft 

eveneens statuten en een huishoudelijk reglement opgesteld. In de zoektocht bleek al 

snel dat de helft van de groep graag binnen de stad Schagen wilde wonen met 

aansluiting op riool, water en elektra, terwijl de andere helft liever in het buitengebied 

wilde wonen en ‘off-grid’ een serieuze optie vond. 

Na overleg met de gemeente is de groep in tweeën gesplitst en zijn zij afzonderlijk 

verdergegaan met het zoeken naar locaties. Hoewel de ‘stedelijke’ groep meer dan 20 

locaties heeft aangedragen bleken bij allemaal onoverkomelijke hobbels.  

De groep die in het buitengebied zocht leek meer geluk te hebben en is anderhalf jaar 

intensief bezig geweest met een veld in het buitengebied van Warmenhuizen aan de 

Huiskebuurtweg. Ook dit vergde veel overleg en geduld, waarbij ook Corona nog voor de 

nodige vertraging heeft gezorgd. 

 

En zo werd het maart 2021. De projectgroep van de Gemeente gaf de zoektocht naar een 

locatie binnen de stadsgrenzen op. Aan de leden van de stedelijke initiatiefgroep werd 

gemeld dat zij zich zouden kunnen inschrijven ‘zoals ieder ander’ als er een project door 

de Gemeente ontwikkeld zou worden. Op welke termijn daarvan sprake zou zijn was nog 

niet bekend. 

Vrijwel tegelijkertijd kreeg de groep voor de Huiskebuurtweg slecht nieuws van de 

Provincie. Tiny House buurtjes mogen alleen gevestigd worden aan bestaande 

bebouwing vast en dat is op de Huiskebuurtweg niet het geval. 

Zo leken we na drie jaar hard werken met lege handen te staan.  

Gelukkig was daar nog de Gemeenteraad die na een emotionele inspraak van één van 

onze leden de motie heeft aangenomen dat de gemeente zich toch echt hard moet 

maken voor een locatie voor Tiny Houses.  

Toen kwam het voormalige voetbalveld C op de Nes in het vizier. De beide groepen, 

stedelijk en buitengebied moesten beslissen wat ze wilden. Voor de stedelijke groep 

betekende het dat ze af moesten zien van nutsvoorzieningen, het ging om een off-grid 

locatie. Voor de groep die graag in het buitengebied wilde wonen was de stap naar een 

veld tussen een nieuwbouwwijk en een relatief drukke provinciale weg, zeker even 



slikken. Tegelijk was de groep inmiddels behoorlijk hecht, de tijdsinvestering groot en de 

wens om dit project realiteit te laten worden een ideaal om niet meer los te laten. 

Vier mensen, uit elke groep twee, besloten het aan te gaan! 

Op 11 mei 2021 nam het College van B&W het besluit:  

“Het college heeft besloten om het voormalige C-veld van Sportpark Nes Noord tijdelijk 

voor een periode van tien jaar aan te wijzen als locatie voor tiny houses en, hangende de 

procedure voor tijdelijk gebruik, alvast de plaatsing van tiny houses op deze locatie te 

gedogen.” 

 

Dan moeten we op zoek naar medebewoners. Omdat de vier uit de initiatiefgroep elkaar 

niet hebben kunnen ‘kiezen’ en we heel verschillend zijn, wordt ook de aanwas zeer 

divers. De leeftijden variëren van 23 tot 60, alleenstaanden, stellen en gezinnen, mbo, 

hbo en academici, van acteurs tot technici, maar wel iedereen met dat ene specifieke 

ideaal: onze ecologische voetafdruk verkleinen en proberen de wereld beter achter te 

laten dan die er op dit moment uitziet. 

Onder de nieuwe leden zijn een paar mensen die hopen zoveel mogelijk zelfvoorzienend 

te kunnen gaan leven en er wordt een plan getekend voor het onbebouwde gedeelte, 

ook dit delen wij weer met de Gemeente. 

Op 27 en 28 november 2021 worden de eerste twee huisjes geplaatst en snel daarna 

volgen er nog twee. Momenteel staan er 9 huisjes, waarvan er inmiddels 6 permanent 

bewoond worden. Drie zijn nog in aanbouw en één kavel staat leeg tot de overeenkomst 

volledig rond is. Dan zal ook daar nog een medebewoner voor worden gezocht. 

 

 


