
Begin deze week viel er een flink
brok uit de hemel. Op zondag 1
april stormde het Chinese ruim-

testationnetje Tiangong-1 onze damp-
kring binnen en verbrandde boven
het zuidelijk deel van de Stille Oce-
aan. 

Dat dingen uit de ruimte terugval-
len naar de aarde is niet ongewoon.
Dat gebeurt minstens elke week en
per jaar komt er in totaal zo’n 100
ton aan ruimteafval naar beneden.
Maar het gebeurt maar zelden dat er
zulke zware dingen terugkomen,
eenvoudig omdat er niet veel van
zulke kanjers door de ruimte suizen-
althans niet dingen die door mensen-
handen gemaakt zijn. 

De Tiangong was weliswaar een
klein ruimtestation, eerder een
ruimtecaravan, maar woog toch nog

een ton of acht. 
Waarom vallen dingen terug?

Kunstmanen die naar zeer hoge ba-
nen (boven de duizend kilometer)
worden gelanceerd blijven daar prak-
tisch eeuwig draaien, ook al zijn ze al
lang afgedankt. 

Maar satellieten op enkele honder-
den kilometers hoogte hebben nog
altijd een beetje wind tegen: op die
hoogte is de dampkring weliswaar
zeer ijl, maar wel degelijk van in-
vloed. Bijgevolg wordt de kunstmaan
heel geleidelijk afgeremd en komt hij
in een wat lagere baan. Daar is de
weerstand van de lucht weer wat
groter en de snelheid neemt nog
verder af. Zo gaat het van kwaad tot
erger.

Tenslotte verbrandt de satelliet in
de atmosfeer door wrijving en over-
verhitting. Sommige zwaardere de-
len overleven de crematie en komen
op aarde terecht. Meestal in het wa-

ter, want het grootste deel van het
aardoppervlak is nu eenmaal zee. 

Menselijke slachtoffers zijn er in
zestig jaar ruimtevaart voor zover
bekend nooit gevallen. De kans om
getroffen te worden is bijna gelijk
aan nul. 

Toch zijn er mensen die puur in
paniek raken. In maart 2001 werd
het Russische ruimtestation Mir
(liefst 130 ton zwaar!) afgedankt en
gecontroleerd teruggebracht naar de
aarde. 

Er werd een speciaal Progress
ruimteschip naartoe gestuurd en
aangekoppeld om met drie achter-
eenvolgende stoten van zijn raketmo-
toren de snelheid voldoende te ver-
minderen.

Tenslotte viel de Mir ten oosten
van Nieuw-Zeeland naar beneden en
verbrandde bijna helemaal, zoals
gepland.

Desalniettemin waren er mensen
die het niet vertrouwden: een Til-
burgs echtpaar vertrok ruim op tijd
met hun camper naar Noorwegen
omdat ze gehoord hadden dat de Mir
daar in elk geval NIET naar beneden
zou komen!
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je moet je eigen huisje laten
bouwen en waar je komt zijn
geen voorzieningen. Door
dat beeld durven velen het
niet aan, maar we zien wel
degelijk groei. Ik maak me
geen zorgen over de toe-
komst. Er staan nu toch al
ongeveer honderd zelfge-
bouwde tiny houses ver-
spreid door het land. Geluk-
kig zijn er steeds meer men-
sen als Marloes, die in dit
verhaal geloven en er alles
voor over hebben.”

De nieuwe be-
woonster heeft haar
voordeur, vanwege
de isolatie zo dik als
een kluisdeur, ge-
opend. De ramen

komen morgen, de keuken
staat in Ikea-dozen klaar om
te worden uitgepakt.

„Ik wil iets anders met
m’n leven”, zei ze tegen haar
zus. „Dan moet je om te be-
ginnen je appartementje in
Zaandijk gaan verkopen”,
kreeg ze als antwoord. „En
dan je hart volgen.” Een
woonboot was onbetaal-
baar, een huis te duur en
toen kwam ze Marjolein
Jonker tegen. „M’n zus is
mijn bank, maar dan wel

Volgens de goeie
ouwe Van Dale is
verhuizen: van
huis veranderen.
(Iemand verhui-

zen: zijn of haar inboedel
van de oude naar de nieuwe
woning overbrengen.)

Ach, die ouderwetse dik-
ke... Zo achterhaald.

Goddeloos vroeg in de
ochtend zien we hoe Mar-
loes van der Gulik aan de
Marconistraat in Heerhugo-
waard haar koffer inpakt
om elders te gaan wonen.
Haar Kofferhúisje, om pre-
cies te zijn, naar eigen
smaak laten ontwerpen in
de vorm van een Louis Vuit-
ton-suitcase.

Kabels en banden erom-
heen en met behulp van een
hoogwerker op een diepla-
der getakeld. In 2018 ver-
huis je mét je huis.

Reservoir
Als het houten gevaarte

schuin in de lucht hangt,
klettert regenvocht met de
bravoure van een waterval
op straat. „Het reservoir op
het dak werkt in ieder geval
goed”, mompelt Marloes.
„Hiermee had ik toch al een
paar keer kunnen dou-
chen.” Vier zonnepanelen
moeten straks voor stroom
zorgen en in de wc komt een
ventilator die alle vocht uit
de ontlasting blaast, waarna
de bewoonster de aldus ver-
kregen droge compost over

haar plantjes kan uitstrooi-
en, want riolering, elektrici-
teitskabels en gasleidingen
zijn het mini-huisje niet ge-
gund.

Met een bescheiden
vaartje brengt de dieplader
Het Kofferhuisje naar huis,
wij schuifelen er achteraan.
Hebben we het nieuwe
woonadres (een grasveld
achter de oude gasfabriek te
Alkmaar) in zicht, blokke-
ren geparkeerde auto’s de
doorgang. Een verhuizend
mens kan er met haar spul-
len wel langs, een verhui-
zend huis niet. Marjolein
Jonker, dé tiny houses-pio-
nier van het
polderland,
gaat het wel
even rege-
len, zoals zij
alles regelt
wat deze
nieuwe
woonvorm
aangaat.

Ze verblijft al twee jaar in
haar piepkleine houten
stulpje op het drassige wei-
land en met de komst van
Marloes wordt de populatie
van het ’wijkje’ verdubbeld.
Mevrouw Jonker heeft daar
hoogstpersoonlijk voor ge-
zorgd. Eerst door Marloes
enthousiast te krijgen tij-
dens een voorlichtings-
avond in Wormer, vervol-
gens door haar klaar te ma-
ken voor de grote stap, met
een heuse workshop over le-

ven-in-een-tiny-house.
Een onderdeel van de cur-

sus: ontspullen.
Alles wegdoen wat je niet

nodig hebt en jezelf de vraag
stellen: wat wil ik in mijn
minidomein absoluut niet
missen?

Spullen
„Mijn riante tweeper-

soonsbed”, besloot Marloes.
„En daarna ga je afscheid
nemen van heel veel spul-
len.”

Zo hoort het, constateert
Marjolein als we op houten
tuinstoelen voor haar tiny
house naar de plaatsing zit-

ten te kijken van het nieuwe
huisje, bungelend in de
lucht aan de kettingen van
de hoogwerker.

„Het gaat hier niet om
groot wonen, maar om groot
leven. Mensen die op vakan-
tie twee weken lang primi-
tief in de natuur hebben ge-
zeten, zeggen vaak: eigenlijk
zou ik dit altijd wel willen.
En vervolgens gaan ze terug
naar hun ratrace, met hun
zware hypotheken, hun
luxe en hun drang naar

meer, meer, meer. Als je
kiest voor dit leven, door-
breek je die eeuwige wed-
strijd.” Haastig voegt ze er
aan toe: „We staan niet los
van de maatschappij, zeker
niet, maar we laten hooguit
een kleine voetafdruk ach-
ter op de bedreigde pla-
neet.”

Als het houten gevaarte
de grond heeft bereikt, zegt
Marjolein: „Jezus, hij staat.
Kijk nou, ik heb een buur-
vrouw.”

Ze wilde eigenlijk een ge-
woon klein huisje met een
tuintje en liet uitrekenen
wat voor hypotheek ze daar-
voor nodig had. „Ik kon me
een appartementje veroor-
loven en zou daarvoor der-
tig jaar vastzitten aan de
bank. Van die benauwende
gedachte werd ik niet vro-
lijk.” Dus keek ze verder. Op
internet, naar Amerikaanse
tiny houses, met een maxi-
male vloeroppervlakte van
50 vierkante meter en uit-
sluitend bedoeld voor per-
manente bewoning, op veili-
ge afstand van de recreatie-
sector. „Mijn hart ging zin-
gen”, straalt Marjolein,
maar dat hemelse gevoel
werd nog vaak verdreven
door de harde realiteit. Ze
wilde zelf een tiny house,
maar in Nederland was er
niemand die het kon ont-
werpen. Na lang zoeken
kwam ze uit bij drie studen-
ten van de Technische Uni-

versiteit in Delft, die het
voor hun ontwerpstudio in
oprichting wel wilden pro-
beren. Ze zocht een leuke
plek voor haar huisje, dacht
tamelijk naïef aan het erf
van een boer, en kwam er-
achter dat Nederland op het
gebied van woonregelgeving
een bord vol spaghettislier-
ten is. „Trek je er één uit,
kronkelt de volgende je al-
weer tegemoet.”

Tijdens een tiny house-le-
zing in Alkmaar trof ze een

wethouder met begrip. Ge-
volg: een pilotprojectje voor
drie jaar op het terrein ach-
ter de voormalige gasfa-
briek voor in totaal vijf ver-
plaatsbare woninkjes, met
een optie voor nog twee-
maal een jaar extra. Binnen-
kort komt ene Marja na
Marjolein en Marloes als de
derde ’M’ en in de toekomst
graag ook een man, voor het
evenwicht. Ze zijn met een
heuse wooncoöperatie ge-
start en kijken met vertrou-
wen naar de toekomst, ook
al is hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
als protesterende boze
buurman een bron van zorg
(zie kader).

Club
Jonker heeft inmiddels

een full-time baan aan haar
pionierswerk voor tiny hou-
ses. Lezingen, een site van
de door haar en Monique
van Orden opgerichte club
Tiny Houses Nederland, een
mini-Funda, cursussen, ze
leveren genoeg op om van te
leven. In totaal heeft ze vier-
honderd belangstellenden
toegesproken, verreweg de
meesten vielen af. „Logisch,
want je moet veel opgeven
voor je nieuwe bestaan. Een
hypotheek kun je vergeten,

Groot leven in
een mini-huis 

MARLOES KOMT MET HAAR TINY HOUSE LETTERLIJK UIT DE LUCHT VALLENVERHUIZING 2.0

NEDERLAND TELT INMIDDELS ONGEVEER 100 ZELFGE-
BOUWDE TINY HOUSES. Nadeel van wonen in zo’n mini-
stulp: vaak geen nutsvoorzieningen en weinig ruimte. Voor-
deel: vriend kunnen zijn van het milieu en een ongekend ge-
voel van vrijheid. Wie verhuist, neemt z’n huisje mee. Zoals
Noord-Hollandse Marloes van der Gulik deed, naar een
grasveld in Alkmaar, met De Pionier als buurvrouw. Wij
volgden haar.
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een hele vriendelijke.” 
Ze heeft de zaken geme-

ten naar tiny house-normen
groot aangepakt. Een handi-
ge meneer, bijgenaamd Tiny
House Henk, bouwde voor
duizend euro met afvalhout
z’n eigen huisje, bij Marloes
tikken de totale uitgaven
toch al aan tegen de 60.000
euro. 

Accu’s
Ze heeft een speciale

technische ruimte, voor on-
der meer de accu’s, onder
haar huisje is ruimte voor
tanks die worden gevoed
met regenwater van het dak
dat onderweg naar de kraan
wordt gefilterd. Urine

wordt op een milieuvrien-
delijke wijze afgevoerd, al-
leen voor het koken is ze nog
aangewezen op fossiel gas
uit een fles. „Als ik m’n zus
heb afbetaald, zit ik zonder
vaste lasten en dat geeft een
ongekend gevoel van vrij-
heid, waar dat ook is.”

Krijgt het hoogheemraad-
schap de dames met hun
huisjes uit het weiland, dan
moeten ze op zoek naar een
nieuwe plek. „Dat zou jam-
mer zijn”, zegt Marjolein
Jonker. „We willen er hier
graag iets moois van maken.
Maar er komen steeds meer
locaties vrij; we laten ons
met onze tiny houses niet
klein krijgen.”

Daar komt-ie!
„Helemaal
top”, vindt
Marloes van
der Gulik als
ze haar huisje
langzaam ziet
afdalen 
naar zijn
standplaats
op een 
grasveld in
Alkmaar. 
FOTO’S 
MARTIN 
MOOIJ 

’Kijk nou, een
buurvrouw!’

Je maakt je eigen
compost, voor
op de plantjes

door Bert Dijkstra
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Het tiny house van Marloes van der
Gulik stond nog maar net toen ’buurman’
hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier zich rechtstreeks tot de rechter
richtte. De instantie had eerder al een
procedure lopen tegen het project bij de
oude gasfabriek. Reden voor de juridische
stappen: de tiny houses staan binnen het
zogenaamde geurcontour van de rioolwa-
terzuiveringsinstallatie van het hoogheem-
raadschap. Eerste bewoonster Marjolein
Jonker: „Het zou hier om die reden te veel
stinken, maar ik heb nog nooit iets gero-
ken.” De gemeente Alkmaar staat in het
geschil aan de kant van de bewoners.

BOZE BUURMAN

De huisjes staan volgens het hoogheemraad-
schap te dicht bij de rioolwaterzuiveringsin-
stallatie. Ook als het huisje eenmaal staat, moet er nog

heel wat werk verzet worden. 

VUURWERK

Zelden komen zulke
zware dingen terug 

De kans om getroffen
te worden is bijna nul 
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Tiny house-pionier Marjolein Jonker kijkt tevreden om zich heen op
het terras van haar kleine huisje. 
FOTO MARJOLEIN IN HET KLEIN


