
24 eigen huis magazine nov 2017

In de stad 
woon je niet 
meer klein 
maar micro
In steden als Amsterdam worden 
microwoningen van dertig, veertig 
vierkante meter met honderden 
tegelijk gebouwd, en grif gekocht. 
Klein wonen is voor de bewoners 
noodzaak en levenskeuze. 
TEKST RIKKE VAN GEEST  FOTOGRAFIE DUCO DE VRIES

De populariteit van kleine woningen

M
eer dan de helft van de 
in 2015 opgeleverde 
nieuwbouw in Am-
sterdam bestond uit 
eenkamerwoningen, 

blijkt uit cijfers van gemeentelijk 
onderzoeksbureau OIS Amsterdam. 
Het aantal woningen tot 40 vierkante 
meter steeg dat jaar tot in totaal 
35 duizend. En het jaar erna tot 39 
duizend. 
Veel van deze kleine appartementen, 
ook ‘microwoningen’ genoemd, be-
vinden zich in grote complexen met 
gemeenschappelijke voorzieningen 
als een dakterras, fietsenstalling en 
wasserette. Vastgoedontwikkelaar 
AM heeft in Amsterdam twee van 

deze complexen gebouwd met elk  
circa zeshonderd koop- en huurap-
partementen. Nieuwe projecten 
staan in de steigers. Ook in Utrecht 
en Eindhoven staan dergelijke ge-
bouwen, daar bestemd voor verhuur. 
Wonen op zo’n beperkt aantal 
vierkante meters is niet nieuw in 
Nederland, zegt Peter Boelhouwer, 
hoogleraar woningmarkt aan de TU 
Delft. ‘De gemiddelde woonruimte 
in Amsterdam is altijd al kleiner ge-
weest dan in de rest van Nederland. 
Als je in de stad wilt wonen, lever je 
vierkante meters in.’ Evenmin is het 
een uniek verschijnsel in de wereld. 
‘In sommige wereldsteden gaat het 
veel verder.  

Elske en Theo in hun  veertig vierkante 
meter grote appartement in Zaandam.  
De bank is tegelijk een slaapbank en  
opbergplek. 
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Elske en Theo in hun  veertig vierkante 
meter grote appartement in Zaandam.  
De bank is tegelijk een slaapbank en  
opbergplek. 
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In een aantal Japanse steden wonen 
mensen in halve bezemkasten. 
Dat er nu zoveel kleine appartemen-
ten worden gebouwd en opgeleverd, 
komt doordat er in grote steden een 
tekort ontstaat aan betaalbare wonin-
gen van groter formaat. ‘Vooral star-
ters en alleenstaanden zullen kiezen 
voor een microwoning, want liever 
iets dan niets’, zegt Boelhouwer.
Het tekort aan woningen in de ste-
den zal wel niet snel zijn opgelost, 
omdat de vraag nog altijd toeneemt. 
De bevolking groeit, meer mensen 
gaan in steden wonen en meer men-
sen wonen alleen. Zo blijkt uit cijfers 
van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). Het aantal inwoners 
van de vier grote steden zal naar ver-
wachting in 2030 met 15 procent zijn 
toegenomen. Tegelijkertijd zal het 
aandeel eenpersoonshuishoudens in 
deze steden volgens de voorspellin-
gen groeien naar 50 procent. 
Maar microwonen is niet altijd 
ingegeven door noodzaak. Voor som-

Tiny houses: ook klein, maar anders

Ook in een zogeheten tiny house is het klein wonen. Deze – soms verplaatsbare – 
huizen tellen maximaal 50 vierkante meter woonoppervlak, inclusief verdiepingen. 
Het verschil met microwoningen is dat tiny houses vooral worden bewoond door 
mensen die duurzaam en zelfvoorzienend willen leven. Zij kiezen voor klein wonen 
om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en (financieel) meer vrijheid te heb-
ben. De druk op de woningmarkt speelt bij de keuze voor een tiny house nauwelijks 
een rol. Dit in tegenstelling tot de microwoning. En waar bewoners van microwo-
ningen in de stad willen wonen, geldt voor de bewoners van tiny houses dat zij 
ruimte willen om bijvoorbeeld een moestuin aan te leggen of energie op te wekken.

mige huiseigenaren is het (ook) een 
keuze, passend bij hun levensstijl. 
‘In de grote steden leven veel ken-
niswerkers die nauwelijks thuis zijn. 
Ze eten buiten de deur en gebruiken 
hun huis alleen als slaapplaats’, zegt 
Boelhouwer. ‘In New York worden 
al appartementen zonder keuken 
opgeleverd. In Amsterdam gaat het 
die kant op.’ 
Boelhouwer verwacht dat micro-
woningen in trek zullen blijven, met 
name in Amsterdam en Utrecht. ‘De 
appartementen worden als zoete 
broodjes verhuurd en verkocht.’ Hij 
ziet maar één risico: ‘Als de woning-
markt in een crisis belandt – wat 
ik niet verwacht – worden deze 
appartementen als eerste moeilijk te 
verkopen.’ 

 
  Meer over het kopen van een appar-
tement en over VvE’s op veh.nu/ 
appartement-en-vve

‘In New York worden al  
appartementen zonder keuken  
opgeleverd. In Amsterdam  
gaat het die kant op’ 
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Jesse (23) woont in Villa Mokum, een 
complex in Amsterdam, met zeshon-
derd appartementen van 28 tot 33 
vierkante meter.

‘Mijn ouders hebben het appartement 
gekocht en ik huur het van hen. Het 
complex bestaat uit twee gebouwen. 
Het ene gebouw bestaat uit huurwo-
ningen voor studenten. Het andere 
uit koopappartementen, waar vooral 
studenten en young professionals wo-
nen. Soms zie ik een oudere bewoner, 
maar het zijn er niet veel. We hebben 
gemeenschappelijke terrassen, een bin-
nentuin en fietsenstalling. Onderin het 
gebouw zit een kleine supermarkt en 
een wasserette, daarvan maak ik niet 
veel gebruik. Ik heb gekozen voor een 
eigen wasmachine in de keuken. Nu ik 
er een tijdje woon, zou een vaatwas-
ser ook wel fijn zijn, maar dat is lastig 
in te passen. 33 vierkante meter is 
niet groot, maar als ik het vergelijk met 
een studentenkamer mag ik absoluut 
niet klagen. Ik heb een opklapbed met 
daaronder een tafel. Als je het bed op-
klapt, komt de tafel tevoorschijn. Ook 
heb ik een bureau gekocht dat je kunt 
uitschuiven. Daardoor is het niet zo’n 
groot meubelstuk, maar heb ik wel de 
ruimte om thuis te werken. Er staat ge-
regeld een appartement te koop en die 
zijn binnen een paar weken verkocht, 
boven de vraagprijs. In de drie jaar dat 
ik hier woon, is nog maar één bewoner 
uit mijn gang vertrokken. Ik denk dat ik 
hier zeker nog een paar jaar blijf wonen. 
Het is een goede locatie, vlak bij de 
metro en op normale fietsafstand van 
het centrum.’

‘Een vaatwasser zou 
wel fijn zijn, maar die is 
lastig in te passen’
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Zekerheid  
over de staat  
van uw droomhuis? 
LAAT EEN BOUWTECHNISCHE KEURING UITVOEREN. 
Hiermee krijgt u een goed, objectief en betrouwbaar inzicht in de staat van de woning.  

Zodat u weet wat u koopt. Droomhuis gevonden? 

Boek een Bouwtechnische keuring via eigenhuis.nl/btk

ADVERTENTIE
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Elske Rozendal (27) en Theo Ste-
genga (31) wonen in een apparte-
ment van veertig vierkante meter in 
Zaandam. 

‘Een paar jaar geleden was het voor 
ons een aantrekkelĳ k moment om 
een huis te kopen. Ik kreeg een vast 
contract, de hypotheekrente was laag 
en de prĳ zen waren goed. We wilden 
graag in Haarlem blĳ ven wonen, maar 
we moesten realistisch zĳ n. In Zaan-
dam waren de woningen goedkoper. 
Wĳ  wonen nu in het centrum boven 
een ĳ ssalon. De voormalige bovenwo-

ning is in meerdere kleine appartemen-
ten verdeeld, allemaal bewoond door 
werkende jongeren. Het enige ge-
meenschappelĳ ke is de trap. Ik noem 
ons appartement liefkozend mĳ n kleine 
schoenendoos. Maar het is drie meter 
hoog, dus het oogt niet heel klein. 
Bovendien hebben we een dakterras 
van acht vierkante meter. We benut-
ten onze ruimte optimaal. Onze bank 
is een Ikea-slaapbank, zodat mensen 
kunnen blĳ ven logeren. Onze tafel kun 
je uittrekken, zodat er zes of acht per-
sonen kunnen aanschuiven. Dat geeft 
vrĳ heid. Ik heb geen extra slaapkamer 

nodig. We hebben niet veel spullen en 
ik weet vrĳ  zeker dat ik geen kinderen 
wil. Wel zou ik een grotere kledingkast 
willen, maar die past niet in de slaap-
kamer. We kĳ ken rond naar woningen 
die iets ruimer zĳ n, en dichter bĳ  de 
snelwegen liggen. De woningen in 
onze straat staan niet langer dan twee 
weken te koop. Ik vrees eerder dat ik 
geen nieuw huis kan vinden dan dat ik 
het appartement niet kan verkopen.’

‘Ik noem ons appartement 
mĳ n kleine schoenendoos’
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