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Kleinere
foo tprint

Architect en leverancier | Kodasema, Estland
Manager ontwikkelplan, vergunningen

en fundering | DAF Architecten
Procesbegeleider en importeur | Wonen in Hout

Leverancier zonnepanelen | Energie Wonen 
Fotografen | Getter Raiend, Henno Luts

Shakira wilde duurzamer wonen en een lagere 
hypotheek. Een kant-en-klaar tiny house uit 
Estland bleek de oplossing.
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Bewoners

Locatie 

Duur proces 

Oppervlakte

Kosten

Bijzonderheden

Duurzaam in gebruik vanwege

Shakira van Oostveen

Oosterwold, Almere

Ruim twee jaar

Kavel 579m², huis 44m²

Kavel € 78,33/m², woning € 120.643,20 inclusief BTW

Gebouwd in Estland en compleet verscheept en geplaatst, 

volledig elektrisch, ervaring van ruimtelijkheid dankzij

hoogte van 4 meter

Zeer goed geïsoleerd, zonnepanelen op het gehele dak

Factsheet

Om ruimte te besparen 
komt de voordeur direct 
in de woonkamer uit

Shakira gebruikt de 
ruimte voor de wasmachine 
als kapstok omdat ze een 

wasmachine deelt met 
haar twee buren 

De trap naar de 
vliering is tevens 

keuknkast
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Je woonde in een mooi appartement in Amsterdam. Waarom 

besloot je naar een tiny house in Almere te gaan? ‘De aanleiding 

was de toenemende woningnood. Ik had bijna honderd vierkante meter voor 

mezelf en realiseerde me dat ik voornamelijk de bank en het bed gebruikte. Er 

waren ruimtes in mijn huis waar ik amper binnen kwam. Dat vond ik te gek voor 

woorden, wat moest ik ermee? Als ik weg zou gaan, kon er een heel gezin in mijn 

appartement gaan wonen. Daarnaast wilde ik ook mijn voetprint verkleinen en 

mijn hypotheeklasten verlagen. Op Funda zocht ik op klein en nieuw en zo kwam 

ik bij Oosterwold in Almere uit. Vroeger wilde ik niet dood gevonden worden in 

Almere; nu gaat dat toch gebeuren, want ik wil hier nooit meer weg. Soms word 

ik zelfs emotioneel omdat ik de bossen en parken zo eindeloos mooi vind.’

Waarom koos je voor een kant-en-klaar tiny house? ‘Toen ik eenmaal 

wist dat ik in Oosterwold wilde wonen, stuurde een makelaar me ernaartoe in de 

regen en de kou, om er zeker van te zijn dat ik het echt wilde. Er stond op dat 

moment nog vrij weinig, vandaar. Nog steeds even enthousiast kwam ik terug. 

Toen begon de zoektocht naar een huisje. Ik ging onder andere naar de tiny 

houses in Almere Poort om inspiratie op te doen. Eerst had ik mijn oog laten vallen 

op het tiny house in de vorm van een A met een dak tot de grond, maar omdat ik 

graag kunst aan de muur hang en een boekenkast wilde kunnen plaatsen, moest 

ik toch op zoek naar een huisje met rechte muren. In Almere Poort stond ook een 

tiny house van Kodasema (Estland). Prachtig! En toen ik hoorde dat deze ook in 

een verlengde versie verkrijgbaar was, wist ik dat die het moest worden. Olaf van 

Wonen in Hout is de importeur van Kodasema in Nederland. Hij heeft veel voor 

me geregeld, de held. Onder andere dat ik kon proefslapen in een tiny house van 

Kodasema in Estland. En serieus: toen ik daar binnenkwam moest ik huilen omdat 

ik zo gelukkig was dat wat ik graag wilde echt bestond!’

uitgangspunt
almere

Dwarsdoorsnede

Vooraanzicht Achteraanzicht

Had de afstand Estland-Nederland geen nadelen? ‘Nou, mijn zoon 

zei inderdaad ook al: Mama, ben je gek geworden, wie zegt nou dat ze dat 

huis daadwerkelijk voor je gaan bouwen en vervoeren als je aanbetaald hebt? 

Maar Kodasema betekent ‘veilig als in de moederschoot’, een boeddhistische 

gedachte. Dat kwam op mij betrouwbaar over. En het contact tijdens mijn verblijf 

in Estland voelde vertrouwd. Daarbij kon ik natuurlijk altijd bij importeur Olaf 

terecht. Ik heb echt geen seconde getwijfeld en het is me uiteindelijk nul procent 

tegengevallen. Ik heb geen aandelen in Kodasema hoor, maar mijn huis is wel een 

voorbeeldwoning voor andere geïnteresseerden.’

Wat waren je wensen qua materialen, qua oppervlakte en qua 

indeling? ‘Ik wilde sowieso houtbouw, geen beton of aluminium. Dit zijn de 

drie materialen waar je uit kunt kiezen bij Kodasema. En verder kun je voor het 

interieur kiezen voor blauw of zwart, latten of platen, hout of aluminium. Ik koos 

voor blauw, latten en hout.’

Hoe ben je te werk gegaan met betrekking tot de grond? ‘Ik wilde eerst 

aan een project voor twaalf tiny houses meedoen. Maar gedurende het proces 

vielen er steeds meer mensen af en uiteindelijk bleven we met drie huishoudens 

over. We besloten toen met z’n drieën een kavel te kopen en die te splitsen. Dat 

ging en gaat erg goed, want we hebben behoorlijk dezelfde idealen en ideeën. Je 

bent toch allemaal een beetje dezelfde kijk op de wereld in Oosterwold, anders 

ga je hier niet wonen. We hebben ook samen onze straatnaam bedacht. Dat is 

de Ban Zhaoweg geworden. Ban Zhao is de eerste bekende Chinese filosofe. We 

wilden graag een vrouwennaam omdat maar zeven procent van alle straatnamen 

naar een vrouw verwijst.’

Voorzijde

Achterzijde

Linker zijde

Rechter zijde
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“Ik wilde mijn 
footprint verkleinen

en mijn hypotheeklasten verlagen”en mijn hypotheeklasten verlagen”



proces
almere

Hoe ging het halverwege? ‘De bouw van mijn tiny house was zo gepiept, 

dat duurde maar vier maanden. Maar vervolgens heeft het huis nog zes maanden 

in Estland staan wachten omdat de gemeente de vergunningen niet vrijgaf. Dat 

had onder andere te maken met het feit dat mijn huis geborgd moest worden. 

Uiteindelijk is dat gebeurd. En tijdens die hevige stormen begin 2022 kon ik de 

betrokken ambtenaren wel zoenen: de zonnepanelen vlogen door de lucht, maar 

mijn huis bleef staan!’

Is het gelukt om binnen het budget te blijven? ‘Ja, er is helemaal geen 

sprake geweest van meerwerk. Eerder minderwerk omdat ik geen aansluitingen 

voor magnetron en vaatwasser wilde. En ondanks dat er drie jaar zat tussen de 

offerte en de oplevering en in de tussentijd de prijzen van materialen behoorlijk 

gestegen zijn, is de factuur geen cent hoger uitgevallen dan de offerte.’

Wanneer zag je het echt niet meer zitten? ‘O, regelmatig. Tijdens het 

wachten op de vergunningen, de aansluitingen (ik heb hier een halfjaar zonder 

water en elektriciteit gewoond) en het aanleggen van de weg. Ik ben wel 

honderd keer met blubberschoenen mijn woonkamer binnengestapt. Verder was 

ik verplicht om een brandhoek aan te leggen aan de kant van mijn buren terwijl 

mijn gevel brandvrij is. Maar het ergste was toch wel dat mijn geld kwijt geweest 

is tijdens de overdracht bij de notaris! Hoe verzin je het?’

Shakira liet haar tiny house in een 
grote hal in Estland bouwen. In Nederland 

was de importeur haar contactpersoon.

“Mijn zoon zei: ben je 
gek geworden, wie zegt   
nou dat ze dat huis daadwerkelijk 

voor je gaan bouwen en vervoeren 
als je aanbetaald hebt?”
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Kunstenaar Michiel Kauw-A-Tjoe schilderde de Chinese naam van
het huis, Shûn (dat 'zo goed als een stromende rivier' betekent), op de zijgevel van Shakira's tiny house. 

“Het huis is per 
ongeluk verkeerd om  
neergezet, maar achteraf benneergezet, maar achteraf ben

ik daar juist wel blij mee”ik daar juist wel blij mee”



Hoe is het eindresultaat geworden? ‘Ik woon in een heerlijk houten huis 

zonder puntdak, een tussenwoning zonder directe buren. Het is zeker geen 

container geworden. Ik ben dus hartstikke tevreden, ook met de saamhorigheid 

in de buurt.’

Wat zou je een volgende keer toch anders doen? ‘Ik heb een uv-filter 

op driedubbel glas. Dat is wel fijn qua privacy, maar planten overleven hier binnen 

niet omdat het zonlicht zo goed tegengehouden wordt. Op zich heel fijn dat mijn 

huis zo goed koel blijft, maar als je alles groen en duurzaam wil is het niet echt 

fijn om nepplanten te moeten aanschaffen in plaats van levende. Ook zou ik toch 

wel heel graag een halletje gehad hebben.’

resultaat
almere

Wat was het mooiste moment tijdens het hele proces? ‘Dat mijn huis 

eindelijk op de bestemming aankwam. Het grappige is dat het huis per ongeluk 

verkeerd om neergezet is, maar achteraf ben ik daar juist wel blij mee. Nu is mijn 

woonkamer aan de straatkant.’

Welke adviezen heb je voor toekomstige zelfbouwers?  ‘Houd vol! 

Het is, ondanks alle tegenslagen die je te verduren gaat krijgen, vooral heel erg 

gaaf om zelf te bouwen. Dit zei een ervaringsdeskundige tegen mij in het begin 

en ik heb het altijd onthouden. En zorg dat je vanaf het begin goed en duidelijk 

communiceert met je buren. Laat weten wat je van plan bent en houd elkaar 

op de hoogte. En geef het aan als je iets niet fijn vindt. Maak een groepsapp en 

informeer elkaar. Zorg voor elkaar en help elkaar.’

Het glas in de voorgevel is gecoat. Hierdoor is 
het zonwerend en licht blinderend. 
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Zoons Jort en Sebas zagen het eerst niet zitten om te 
verhuizen. Maar nu er alle ruimte is om hun vrienden te ontvangen 
(en zij ook altijd kunnen blijven slapen) zouden ze niet anders meer willen.

De vliering bestaat uit een 
voorkamer en een berging (achter het deurtje).



Bij de afwerking van het interieur koos Shakira voor witte houten latten tegen 
de muur en blauwe elementen in de keuken. 

“Vroeger wilde ik niet dood gevonden 
worden in Almere, nu gaat

dat toch gebeuren, want ik wil 
hier nooit meer weg”



Toen Shakira's huis uit Estland aankwam, was niet alleen 
de ruwbouw klaar, maar ook de complete afwerking inclusief keuken 
en badkamer. Drie dagen na de plaatsing kon ze verhuizen. 


