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Samenvatting 

 

Voor starters is het lastig om zich te manoeuvreren op de woningmarkt. Zowel in de vrije huursector, 

de sociale huursector als de koopsector is er weinig aanbod in de plaats Delfzijl. Het woningaanbod 

dat er is, voldoet niet altijd aan de woonwensen van starters. Het is in Delfzijl lastig voor starters om 

aan een geschikte, betaalbare woning te komen. De Gemeente Delfzijl heeft de laatste jaren sterk te 

maken met krimp. Jongeren trekken weg uit de plaats Delfzijl.  

 

Bewonersplatform Delfzijl zou graag willen weten of Tiny Houses een oplossing kunnen bieden, 

wanneer gekeken wordt naar een tekort aan klein en betaalbaar wonen in Delfzijl. Aan Klein Woon 

Advies is dan ook gevraagd hier een antwoord op te zoeken, middels een behoefte onderzoek. 

 

Het doel van het onderzoek is om de opdrachtgever inzicht te geven in de woonbehoeften en 

woonwensen van jonge starters op de woningmarkt in Delfzijl, en of deze vervuld kunnen worden 

door een huuraanbod van Tiny Houses. Dit doel willen wij realiseren door een behoefteonderzoek uit 

te voeren onder jongeren tussen 18 – 30 jaar in de plaats Delfzijl.  

 

De onderzoeksvraag, ook wel de hoofdvraag, voor dit onderzoek luidt als volgt: ‘In welke mate sluit 

het concept Tiny Houses aan op de behoeften en wensen van jonge starters, tussen de 18 en 30 jaar, 

op de woningmarkt in de plaats Delfzijl?’ 

  

De bewoners van een Tiny House kiezen heel bewust voor deze woonvorm. Aan het wonen in een 

Tiny House zitten dan ook meerdere voordelen. Verschillende gemeenten in Nederland hebben al 

onderzoek gedaan naar het Tiny House concept en hebben deze huisjes in de gemeente geplaatst.  

 

Klein Woon Advies doet vooronderzoek middels deskresearch, om zich beter te verdiepen in de 

onderwerpen van het onderzoek. Bij een behoefteonderzoek wordt er onderzoek gedaan naar de 

behoefte aan een product of dienst van een bepaalde doelgroep. Er zijn verschillende 

onderzoeksmethoden voor een behoefte onderzoek. Klein Woon Advies heeft er voor gekozen om 

een online enquête uit te zetten. De enquête wordt aangekondigd middels een flyer die bij de deuren 

wordt afgegeven. Hier hoopt Klein Woon Advies meer respons door te krijgen. Daarnaast is de 

enquête te vinden op de website van de onderzoeksgroep: www.tinyhousedelfzijl.nl.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat het concept Tiny Houses goed 

aansluit op de wensen en behoeften van jonge starters tussen de 18 en 30 jaar op de woningmarkt in 

de plaats Delfzijl. Lage kosten, vrijheid/mobiliteit en duurzaamheid zijn de grootste voordelen van het 

wonen in een Tiny Houses. Betaalbaarheid en duurzaamheid trekt de respondenten het meest aan. 

Deze voordelen sluiten ook aan op de wensen en behoeften van de starters in Delfzijl. De prijs/kosten 

en de locatie vinden zij het belangrijkst als zij op zichzelf gaan wonen. Daarnaast geven zij aan erg 

geïnteresseerd te zijn in het concept en genoegen te nemen met minder ruimte als zij daarvoor 

minder hoeven te betalen. Tevens geven sommige respondenten aan dat een Tiny House “ideaal is 

om op jezelf te gaan”. 

 

Klein Woon Advies adviseert Bewonersplatform Delfzijl om een haalbaarheidsonderzoek als 

vervolgonderzoek uit te voeren, omdat de doelgroep aangeeft behoefte te hebben aan klein en 

betaalbaar wonen. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft Klein Woon Advies geconcludeerd 

dat het concept Tiny Houses goed aansluit op de wensen en behoeften van jonge starters in Delfzijl. 

De jonge starters in de plaats Delfzijl geven aan dat betaalbaarheid en duurzaamheid hen het meest 

aantrekt bij het huren dan wel kopen van een woning. Bij een haalbaarheidsonderzoek zal dan 

gekeken moeten worden naar juridische/ruimtelijke haalbaarheid, financiële haalbaarheid, technische 

haalbaarheid en ethische haalbaarheid. 

  

http://www.tinyhousedelfzijl.nl/
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Voorwoord 

 

Klein Woon Advies wil dit voorwoord gebruiken om een aantal personen te bedanken. Ten eerste 

onze interne- en externe opdrachtgevers. Wij willen Bewonersplatform Delfzijl bedanken voor hun 

gastvrijheid en gezellige bijeenkomsten. Ze lieten ons vrij in de opdracht en waren erg enthousiast 

over onze resultaten, wat Klein Woon Advies motiveerde. Wij willen Jannie Rozema bedanken voor 

haar goede feedback en tips. Ook onze coach Joke heeft ons zeer goede feedback gegeven en ons 

goed en prettig begeleid tijdens het onderzoek. Klein Woon Advies wil haar bedanken voor de snelle 

reacties op onze mailtjes, zelfs op haar vrije dagen! 

 

Wij hebben ontzettend veel geleerd van de opdracht en zijn deze dan ook vol enthousiasme 

aangegaan. Klein Woon Advies heeft niet alleen leren samenwerken in groepsverband, maar ook 

leren samenwerken met verschillende partijen. Ook hebben wij tijdens het onderzoek veel leuke, 

nieuwe mensen leren kennen. 

 

Groningen, 3 mei 2019 

 

Julianne Haan, 

Casper Jordan, 

Marcel Raatjes                       
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1. Inleiding 

 
Dit rapport is geschreven naar aanleiding van het vraagstuk ‘klein en betaalbaar wonen in Delfzijl’. In 

opdracht van Bewonersplatform Delfzijl doet Klein Woon Advies onderzoek naar klein en betaalbaar 

wonen, voor starters op de woningmarkt, in de plaats Delfzijl. Hierbij wordt er een behoefteonderzoek 

uitgevoerd naar Tiny Houses in deze plaats. Het aanbod aan huurwoningen in Delfzijl komt 

momenteel van particulieren en van woningcorporatie Acantus. Doordat starters geen geschikte 

woning kunnen vinden in de plaats Delfzijl, trekken zij hier weg. Bewonersplatform Delfzijl, Gemeente 

Delfzijl en Acantus zoeken een oplossing voor dit probleem en willen dan ook achter de reden komen, 

van het wegtrekken van jongeren uit Delfzijl. 

 

Het Bewonersplatform zou graag willen weten of Tiny Houses een oplossing kunnen bieden, wanneer 

er gekeken wordt naar het tekort aan klein en betaalbaar wonen in Delfzijl. Aan Klein Woon Advies is 

dan ook gevraagd hier een antwoord op te zoeken, middels een behoefteonderzoek onder jonge 

starters in Delfzijl, tussen de 18 en 30 jaar.  

 

De onderzoeksvraag, ook wel de hoofdvraag, voor dit onderzoek luidt als volgt: ‘In welke mate sluit 

het concept Tiny Houses aan op de behoeften en wensen van jonge starters, tussen de 18 en 30 jaar, 

op de woningmarkt in de plaats Delfzijl?’ 

 

In Hoofdstuk 2 ‘Probleemverkenning’ wordt het probleem, het vraagstuk, in kaart gebracht. De 

aanleiding van het probleem wordt omschreven en de onderzoeksvraag wordt opgedeeld in 

deelvragen. In Hoofdstuk 3 ‘Vooronderzoek’ oriënteert Klein Woon Advies zich op de verschillende 

onderwerpen die betrekking hebben op het onderzoek. Zo worden de begrippen ‘Tiny Houses’, 

‘starters’ en ‘starterswoningen’ nauwkeurig omschreven.  

 

In Hoofdstuk 4 ‘Uitvoering onderzoek’ worden de verschillende onderzoeksmethoden beschreven. 

Vervolgens wordt er gekeken naar hoe Klein Woon Advies deze methoden heeft toegepast tijdens het 

onderzoek en hoe het onderzoek is verlopen. In Hoofdstuk 5 ‘Resultaten onderzoek’ wordt er 

ingegaan op de resultaten van de uitgezette enquête. De resultaten verwerkt in grafieken, zullen in de 

bijlage te vinden zijn.  

 

In Hoofdstuk 6 ‘Conclusie’ worden de resultaten in verband gebracht met de onderzoeksvraag. In 

Hoofdstuk 7 ‘Discussie’ geeft Klein Woon Advies een eigen mening over het verloop van het 

onderzoek en de resultaten van het onderzoek. In Hoofdstuk 8 ‘Advies’ wordt een advies gegeven 

aan Bewonersplatform Delfzijl en aan de volgende onderzoeksgroep. Tot slot volgt de literatuurlijst 

met de geraadpleegde bronnen en de bijlagen met daarin een begrippenlijst, de flyer, de enquête en 

de onderzoeksresultaten.  

 

 

 

 

. 
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2. Probleemverkenning 

 

2.1 Aanleiding van het probleem 

Het Bewonersplatform Delfzijl maakt samen met de Gemeente Delfzijl en woningcorporatie Acantus 

prestatieafspraken over het woningaanbod in Delfzijl. Onderdeel van de prestatieafspraken van 2019 

is dat de Gemeente Delfzijl samen met corporaties op zoek gaat naar toekomstige ontwikkellocaties 

voor huurwoningen.  ‘De gemeente is bereid om samen met corporaties te zoeken naar toekomstige 

ontwikkellocaties’, aldus pagina 5 van de prestatieafspraken van 2019 van de Gemeente Delfzijl. Op 

basis van deze afspraak is Klein Woon Advies gevraagd een behoefteonderzoek uit te voeren naar 

klein en betaalbaar wonen voor jongeren tussen 18 – 30 jaar uit Delfzijl (Acantus, 2018). 

 

2.2 Het probleem 

Het aanbod aan huurwoningen in Delfzijl komt momenteel van particulieren en van woningcorporatie 

Acantus. Acantus werkt met een zogenaamd lotingmodel en dat betekent dat er een wachtlijst is. Bij 

het lotingmodel is iedereen aan elkaar gelijk en heeft iedereen die op een woning reageert evenveel 

kansen. Hiervoor moeten mensen wel ingeschreven staan bij de woningcorporatie. Daarnaast zijn de 

huurprijzen van de huurwoningen soms niet betaalbaar voor starters. Om deze redenen vallen jonge 

starters tussen de 18 – 30 jaar vaak net buiten de boot.  

 

Doordat starters geen geschikte woning kunnen vinden in de plaats Delfzijl, trekken ze hier weg. De 

Gemeente Delfzijl, Bewonersplatform Delfzijl en Acantus zoeken een oplossing voor het tekort aan 

huurwoningen om toch de jongeren in Delfzijl te houden. Jongeren houden een plaats immers 

bruisend (KAW, 2018). 

 

De verkoopprijzen van koopwoningen zijn flink gestegen, toen de woningmarkt vanaf 2013 landelijk 

begon aan te trekken. Door deze hoge woningprijzen verliezen jongeren vaak de strijd om een 

koophuis. Dit brengt ook weer een tekort aan sociale huurwoningen met zich mee (KAW, 2018). 

 

2.3 Managementvraag 

Het Bewonersplatform Delfzijl is opdrachtgever voor dit behoefteonderzoek en zou dus graag meer 

inzicht willen hebben in de woonbehoeften en de woonwensen van jonge starters in Delfzijl. Als er 

gekeken wordt naar de woonbehoeften van starters, wordt er gekeken naar wat een starter op de 

woningmarkt nodig heeft (primair). Bij woonwensen wordt er gekeken naar hoe iemand zelf zou willen 

wonen. Als je je eigen droomhuis moet omschrijven, hoe zou deze er dan uitzien? (Claessens, 2009).  

 

Het Bewonersplatform Delfzijl zou ook graag willen weten of de opkomende Tiny Houses een goede 

uitkomst kunnen bieden voor het tekort aan geschikte huurwoningen voor starters. In hoeverre 

passen Tiny Houses bij de woonbehoeften en -wensen van jongeren tussen de 18 en 30 jaar in 

Delfzijl en hoe kunnen Tiny Houses bijdragen aan het tekort aan betaalbare woningen?  

 

Tijdens een gesprek met Acantus op 10 april 2019, is naar voren gekomen dat Acantus ook belang 

heeft bij het onderzoek van Klein Woon Advies. Volgens vertegenwoordigers van Acantus zijn er 

maar 30 starters ingeschreven als woningzoekende. Acantus heeft belang bij de resultaten van de 

enquête, omdat zij willen weten waar starters tegenaan lopen, wanneer zij op zoek zijn naar een 

woning. Moet Acantus hun aanbod veranderen? Liggen de huurprijzen te hoog of zijn de woningen 

niet wat er van verwacht wordt?  

 

Ook wil Acantus de reden weten, waarom mensen wegtrekken uit Delfzijl. Wanneer Acantus 

antwoorden heeft op deze vragen kunnen zij misschien de huurprijzen aanpassen of hun 

woningaanbod verbeteren, om op deze manier mensen in de plaats Delfzijl te houden en nieuwe 

mensen aan te kunnen trekken. 
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2.4 Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is om de opdrachtgever inzicht te geven in de woonbehoeften en 

woonwensen van jonge starters op de woningmarkt in Delfzijl, en of deze vervuld kunnen worden 

door een huuraanbod van Tiny Houses. Dit doel wil Klein Woon Advies realiseren door een 

behoefteonderzoek uit te voeren onder jongeren tussen 18 – 30 jaar in de plaats Delfzijl. 

 

2.5 Onderzoeksvraag en deelvragen 

De onderzoeksvraag, ook wel de hoofdvraag, voor dit onderzoek luidt als volgt: ‘In welke mate sluit 

het concept Tiny Houses aan op de behoeften en wensen van jonge starters, tussen de 18 en 30 jaar, 

op de woningmarkt in de plaats Delfzijl?’ 

 

De deelvragen bij deze hoofdvraag zijn:  

 

Deelvraag 1: Wie zijn starters op de woningmarkt in algemene zin en wat wordt verstaan onder een 

starterswoning? 

Bij de eerste deelvraag wordt gekeken naar het begrip ‘starterswoning’ en ‘starters’. Wat wordt er 

precies verstaan onder de begrippen starterswoning en starters. Dit is van belang om te weten, omdat 

Klein Woon Advies haar doelgroep bestaat uit starters op de woningmarkt en het probleem vooral ligt 

bij starterswoningen. Klein Woon Advies gaat hier onderzoek naar doen door middel van 

deskresearch. 

 

Deelvraag 2: Wat wordt verstaan onder een ‘Tiny House’? 

Bij de tweede deelvraag wordt gekeken naar de definitie van een Tiny House. Wat wordt er precies 

verstaan onder een Tiny House en welke kenmerken hebben zij. Ook wordt gezocht naar 

voorbeeldprojecten. Zijn er al Tiny Houses in Nederland geplaatst? Waarom zijn deze geplaatst en 

hoe zien deze huisjes eruit? Op deze vragen gaat Klein Woon Advies antwoorden zoeken door 

middel van deskresearch. Deze vragen zijn van belang, omdat de focus van het onderzoek op ‘klein 

en betaalbaar wonen’ ligt, met een nadruk op Tiny Houses. 

 

Deelvraag 3: Is er behoefte aan Tiny Houses in de plaats Delfzijl onder starters tussen de 18 en 30  

jaar? 

Deelvraag 3 is een gesloten vraag. We zouden van deze vraag een open vraag kunnen maken door 

hem op de volgende manier te stellen: In welke mate is er behoefte aan Tiny Houses in de plaats 

Delfzijl onder starters tussen de 18 en 30 jaar? Klein Woon Advies kiest ervoor om de vraag gesloten 

te houden, omdat anders al wordt aangenomen dat er een behoefte is aan Tiny Houses. Om 

antwoord te kunnen geven op deze deelvraag gaat Klein Woon Advies onderzoek doen binnen de 

plaats Delfzijl. Aan de hand van een enquête onder jongeren kan onderzoek gedaan worden naar 

deze behoefte. Maar wat houdt het begrip ‘behoefte’ precies in? En wat is het verschil tussen 

woonbehoeften en woonwensen? Ook op deze vragen zal Klein Woon Advies antwoorden geven met 

behulp van deskresearch. Het is van belang dat Klein Woon Advies weet wat de verschillende 

begrippen binnen het onderzoek inhouden, om deze vervolgens te kunnen gebruiken in de enquête.  

 

Deelvraag 4: Hoe ziet de woningmarkt van de plaats Delfzijl er momenteel uit? 

Bij de vierde deelvraag wordt gekeken naar de woningmarkt van de plaats Delfzijl. Hoe groot is het 

aanbod en welk soort woningen biedt Delfzijl aan? En is er vooral sprake van koopwoningen of 

huurwoningen? Klein Woon advies gaat hier onderzoek naar doen door middel van deskresearch en 

door gesprekken te voeren met de woningcorporatie Acantus, om zo een goed en duidelijk beeld te 

krijgen van de woningmarkt van de plaats Delfzijl. Met behulp van deskresearch kan algemene 

marktinformatie gewonnen worden en aan de hand van gesprekken met woningcorporatie Acantus 

kan achterliggende informatie verkregen worden. Op deze manier is de informatie volledig.  
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3. Vooronderzoek 

 

Met behulp van deskresearch heeft Klein Woon Advies vooronderzoek gedaan naar de onderwerpen 

binnen het onderzoek. Zo is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de begrippen ‘starters’, 

‘starterswoning’ en ‘Tiny Houses’. In hoofdstuk 3 wordt het vooronderzoek, naar aanleiding van 

deskresearch, beschreven. Klein Woon Advies heeft vooronderzoek gedaan om de onderwerpen 

binnen het onderzoek goed te kunnen begrijpen en zich nog verder te kunnen verdiepen in het 

onderzoek.  

 

3.1 Starters op de woningmarkt 

3.1.1 Kenmerken starters op de woningmarkt  

Voor starters is het lastig om zich te manoeuvreren op de woningmarkt. Op basis van gegevens via 

Funda, is te zien dat het aanbod in de koopsector en de vrije huursector in Delfzijl summier is. Het 

aanbod in de koopsector op Funda bestaat uit 116 woningen en in de vrije huursector worden 7 

woningen aangeboden (Funda, 2019). Via de website van Acantus is het aanbod van sociale 

huurwoningen te vinden in Delfzijl, namelijk 2 woningen (Acantus, 2019). Het aanbod dat er is, is vaak 

te duur of te klein. Starters nemen geen genoegen met een piepklein of vaak verouderde woning. Het 

belangrijkste voor starters is dat het een nette woning is. Tevens hebben starters niet de neiging om 

te gaan verbouwen. Jonge starters hebben er geen zin in en geen geld voor. Ook het kopen is een 

probleem. Vanwege de stijgende en vaak al hoge prijzen op de woningmarkt, is het voor menigeen 

niet haalbaar om een eventuele woning te financieren. Hierdoor is de huurmarkt overspannen en 

worden ook de huurprijzen steeds hoger (Alles over een huis kopen, 2018). 

 

3.1.2 Kenmerken starterswoningen  

Over het algemeen willen starters graag een woning betrekken zonder een grote verbouwing te 

moeten doen of veel onderhoud te moeten plegen. Daarom zijn starters vaak op zoek naar bestaande 

woningen, die nog vrij nieuw zijn. In de eerste paar jaar is er bij nieuwbouwwoningen weinig 

onderhoud nodig en is er vaak garantie op verschillende onderdelen.  

 

Onder starterswoningen worden koopwoningen verstaan die verkocht worden onder de grens van het 

NHG. NHG is een garantie bij verandering van persoonlijke leefomstandigheden. Wanneer iemand 

bijvoorbeeld zijn of haar baan kwijtraakt, zorgt het NHG ervoor dat er een passende oplossing komt 

voor het niet meer kunnen betalen van de hypotheeklast. NHG is dus als het ware een borgstelling. 

Het aankoopbedrag bij een woning mag in 2019 maximaal € 290.000,- zijn. Voor het treffen van de 

energiebesparende voorzieningen kan tot € 17.400,- extra worden geleend, tot een totaalbedrag van 

€ 307.400,- (NHG, 2019). Volgens gegevens van het CBS (2019) was de gemiddelde verkoopprijs 

van een bestaande koopwoning in 2018 in Nederland € 287.000,- en in de plaats Delfzijl € 142.200,-. 

Bij het onderzoek van Klein Woon Advies moet vooral gekeken worden naar huurwoningen, omdat 

daar een tekort aan is. In de huursector zijn vooral appartementen schaars. Tevens stijgen de prijzen 

en zijn woningen snel weer verhuurd (Bewust nieuwbouw, 2019), (Bom, 2018). Informatie over 

kenmerken van starterswoningen, zoals het aantal slaapkamers etc., is niet beschikbaar. Deze 

informatie wil Klein Woon Advies verkrijgen via de enquête.  

 

3.1.3 Aanbod/problematiek Delfzijl 

In Delfzijl wordt 90 procent van de sociale huurwoningen, woningen die aantrekkelijk zijn voor de 

meeste starters in Delfzijl, aangeboden door woningcorporatie Acantus. Woningcorporatie Acantus is 

op haar manier bezig met het vergroten van het aanbod in Delfzijl. Acantus bouwt naar verluidt 18 

appartementen in het centrum van Delfzijl. Het gaat hier niet alleen om woonruimte voor ouderen, 

maar ook voor starters en andere doelgroepen. Het is belangrijk dat jong en oud met elkaar leeft. Er is 

namelijk veel vraag naar betaalbare woningen in Delfzijl. Mensen en vooral starters zijn niet al te 

happig op koopwoningen. Het feit dat Delfzijl in een aardbevingsgebied ligt draagt daar haar steentje 

aan bij (Acantus, 2019). 
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Figuur 3.1 Nieuwbouw appartementen Delfzijl (Acantus, 2019) 

 

Burgemeester Gerard Beukema heeft bekend gemaakt 

dat maar liefst 527 huizen in Delfzijl Noord gesloopt 

gaan worden. 141 woningen van particulieren en 386 

woningen van Acantus. De woningen zijn 50 jaar oud, 

afgekeurd en moeten nodig verstevigd worden. 

Acantus kiest ervoor alle woningen te slopen en nieuwe 

woningen er voor terug te bouwen. Gemeente Delfzijl 

ziet graag dat mensen in Delfzijl blijven wonen. Dit kan 

nog een probleem voor starters opleveren. De 

bewoners waarvan de woningen gesloopt worden hebben in de 5 jaar, die nodig zijn voor de 

verbouwingen, onderdak nodig. De kans dat de - op dit moment - vrije woningen bezet zullen raken is 

ontzettend groot. Ook zal de grote bouwput starters af kunnen schrikken, waardoor ze in die 5 jaar tijd 

alsnog uit Delfzijl trekken (Hofslot, 2019). 

 

3.1.4 Woonwensen/woonbehoeften starters  

Starters kunnen worden ingedeeld naar gewenste woonsferen, dit kan stedelijks of dorps zijn. In het 

algemeen geldt dat starters minder kritisch zijn op de woningmarkt dan doorstromers. Als gekeken 

wordt naar de woonbehoeften van starters, wordt gekeken naar wat een starter op de woningmarkt 

nodig heeft (primair). Bij woonwensen wordt gekeken naar hoe iemand zelf zou willen wonen. Als je je 

eigen droomhuis moet omschrijven, hoe zou deze er dan uitzien? (Claessens, 2009).  

 

De locatie van de woning is voor een starter minder belangrijk en baart hen geen zorgen. Een beetje 

lawaai en andere ongemakken neemt de starter gemakkelijker voor lief. Zij kijken wel steeds 

nauwkeuriger naar buurten. Sterk verpauperde wijken zijn ook bij hen niet populair. De grootte van 

woning is in veel gevallen ook niet belangrijk. Dit is te begrijpen, want een starter gaat er in principe 

van uit dat hij of zij toch niet heel lang blijft wonen op deze plek. De prijs van de woning is het meest 

belangrijk voor de starter. Dit is voor hen een key point bij het huren en het kopen van een woning. 

Hoewel deze bron uit 2005 komt, mag worden aangenomen dat deze woonwensen en -behoeften in 

de tussentijd niet zijn veranderd (Bouwfondsmab, 2005).  

 

3.1.5 Beperkte doorstroming 

Voor een starter is het moeilijk vertoeven op de woningmarkt. Ze hebben het lastig. Er is bijna niet 

meer aan een goede, geschikte, maar vooral betaalbare woonruimte te komen. De woningmarkt is het 

krapst voor goedkope eengezinswoningen. Gemiddeld genomen is voor elke woning die in dit 

segment wordt aangeboden landelijk meer vragers dan in Delfzijl. Voor Delfzijl ligt dit ietwat lager, 

toch blijft de vraag ernaar aanzienlijk hoog. Dit komt vooral doordat de woningmarkt de laatste jaren 

niet meer naar behoren functioneert, wat tot uiting komt in stagnerende doorstroming. Het is 

simpelweg lastig om door te stromen. De prijzen van huur- en koopwoningen blijven stijgen en de tijd 

dat banken torenhoge hypotheken gaven is ook voorbij. Huurders kunnen hierdoor slecht aan een 

koopwoning komen. Hierdoor blijven ze huren en is er voor starters weinig tot geen aanbod 

(Bouwfondsmab, 2005), (Winters, 2005). Hoewel deze bron uit 2005 komt, mag aangenomen worden 

dat de informatie uit deze bron nog van toepassing is. 

 

3.1.6 De wil bij de Gemeente Delfzijl 

Wegens het succes van - en de aanhoudende vraag naar - de starterslening, stelt het College van 

Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad voor om een bedrag van € 300.000,- 

beschikbaar te stellen voor het ondersteunen van starters op de woningmarkt in Delfzijl. Starters 

kunnen met deze lening het gat tussen wat een koopwoning kost, en wat de bank maximaal aan 

hypotheek wil verstrekken, overbruggen. Hierdoor moeten er voor starters meer kansen zijn om in de 
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gemeente Delfzijl te blijven wonen. Met het kopen van een woning komen er meer huurwoningen vrij 

voor andere starters. De doorstroming wordt hiermee bevorderd. Tussen 2015 en 2017 heeft de 

gemeente Delfzijl eenzelfde bedrag beschikbaar gesteld. Dit heeft een positief effect gehad en het 

gehele bedrag is nagenoeg verbruikt (Eemsbode, 2018).  

 

2.2 Over Delfzijl 

3.2.1 Inwoners Delfzijl 

De plaats Delfzijl en de gemeente Delfzijl zijn gelegen in het 

noorden van het land in de provincie Groningen. De haven van 

Delfzijl is één van de belangrijkste havens van Noord-

Nederland. Delfzijl kent 5 wijken; Delfzijl-West, Delfzijl-Noord, 

Delfzijl-Centrum, Tuikwerd en Farmsum. 

 

De Gemeente Delfzijl heeft de laatste jaren sterk te maken met 

krimp. Ook het inwonersaantal van de plaats Delfzijl is 

afgenomen als we kijken naar de jaren 2013 tot en met 2018. 

In 2013 telde Delfzijl nog 15.894 inwoners en in 2018 waren dit 

15.244 inwoners. Dit is een daling van 4,1 procent.  

       

       
        Figuur 3.2 Kaart Delfzijl (Google Maps, 2019) 

Als gekeken wordt naar de leeftijd van de inwoners, is de grootste groep in Delfzijl (4373 inwoners) 45 

tot 65 jaar oud. De kleinste groep (1552 inwoners) zijn de jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Op basis 

van verkregen gegevens van Gemeente Delfzijl – een overzicht van de inwoners van de doelgroep – 

kan gezegd worden dat er 1846 jongeren in de plaats Delfzijl wonen. Dit zijn jongeren van 18 tot 30 

jaar.  

 

Maar liefst 91% van de woningen in Delfzijl 

zijn voor het jaar 2000 gebouwd. Dit 

betekent dat er weinig nieuwbouw is. Het 

tekort aan nieuwbouw zou een reden 

kunnen zijn van het wegtrekken van 

jongeren uit Delfzijl, omdat jongeren over 

het algemeen vaker voor een bestaande 

woning, die vrij nieuw is, kiezen (Alle 

Cijfers, 2018).   

 
 

 

 

 

 

Figuur 3.3 Inwoners naar leeftijd Delfzijl (Alle Cijfers, 2018) 

 

3.2.2 Voorzieningen Delfzijl 

De plaats Delfzijl ligt aan zee. De plaats wordt daarom ook wel ‘Delfzijl aan zee’ genoemd. Delfzijl 

biedt vele voorzieningen. Zo zijn in de plaats vijf supermarkten te vinden, één supermarkt aan de 

Jachtlaan, twee supermarkten in het centrum en twee supermarkten op de Wending. Ook zijn in het 

centrum ontzettend veel andere winkels te vinden. Denk hierbij aan een boekenwinkel, slagerij, 

kledingwinkels, kapsalons, drogisterij en een reisbureau.  

 

Vanaf het centrum loopt men in vijf minuten over de dijk naar het strand. In 2020 zal er een grote brug 

geplaatst worden die zal dienen als verbinding tussen het centrum en het strand. Ook zal het strand 

opgehoogd worden, met daarop een groot strandpaviljoen. 
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Er is maar weinig uitgaansgelegenheid in Delfzijl. Wel biedt de plaats basisscholen en is de 

verbinding tussen Delfzijl en de stad Groningen aanwezig. Er zijn stationspunten voor de trein in 

Delfzijl. Binnen een half uur kan men met de trein in de stad Groningen zijn (Gemeente Delfzijl, 2019). 

 

3.2.3 Krimp en vergrijzing algemeen 

Krimp en vergrijzing zijn twee begrippen die vaak samen gaan. Het aantal inwoners daalt en de 

gemiddelde leeftijd stijgt, waardoor de bevolkingssamenstelling verandert. Dit kan verschillende 

oorzaken hebben. Zo worden in krimpgebieden minder kinderen geboren, loopt de gemiddelde leeftijd 

op en trekken gezinnen met kinderen, net afgestudeerde jongeren en hoger opgeleiden steeds vaker 

naar andere plekken of grotere steden. Hieruit kan worden geconcludeerd dat ouderen in een plaats 

blijven wonen en de jongeren wegtrekken. Zodoende ontstaat vergrijzing. 

  

Deze trend heeft gevolgen voor een plaats. Zo wordt een plaats minder aantrekkelijk voor bedrijven 

om zich daar te vestigen, zijn minder scholen nodig, kunnen steeds minder voorzieningen zichzelf 

financieel op de been houden, waardoor ze verdwijnen uit die plaats en zien ondernemers hun winst 

dalen. Hierdoor trekken ook deze op den duur, waardoor krimp ontstaat. Mensen die eerst van plan 

waren naar een plaats te willen trekken, zullen dit minder snel doen. Op deze manier wordt een plaats 

minder aantrekkelijk (Rijksoverheid, z.j.).   

 

3.2.4 Krimp en vergrijzing Delfzijl 

In de gemeente Delfzijl is krimp een hot item. Van de 

drie noordelijke provincies spant Delfzijl de kroon als 

het gaat om krimp. Tussen 2001 en 2016 is het 

inwonersaantal in Delfzijl met ongeveer 4000 inwoners 

verminderd. Dit is ongeveer een terugloop van 13,5 

procent. In Delfzijl en omstreken slaat de vergrijzing 

het hardst toe, door de meest langdurige 

aanhoudende daling van het aandeel jongeren 

(RTVNoord, 21 maart 2016).   

 
 

 

 

Figuur 3.4 Ontwikkeling inwoners 2001 - 2016 per gemeente (CBS, 2016) 

 

3.3 Tiny Houses  

3.3.1 Wat is een Tiny House 

Als we Tiny House letterlijk vertalen betekent het: ‘klein huis’ en dit is precies wat een Tiny House is. 

De term Tiny House is afkomstig uit Amerika en is ontstaan tijdens de financiële crisis. De economie 

stortte in en in 2005 verwoestte orkaan Katrina ontzettend veel huizen. Door deze gebeurtenissen 

konden starters in Amerika moeilijk tot niet aan een woning komen, terwijl er behoefte was aan 

betaalbaar en flexibel wonen. Deze grote behoefte heeft ervoor gezorgd dat mensen zelf huizen 

begonnen te bouwen: Tiny Houses (Schoon, z.j.). 

  

Ook ontstond zo het begrip ‘Tiny House Movement’. Hierbij draait het vooral om een bepaalde 

filosofie. Mensen binnen de Tiny House Movement vinden het belangrijk dat er genoegen genomen 

wordt met wat men heeft en dat er vooral gekeken wordt naar wat echt relevant is in het leven.  

 

De Tiny House Movement in Nederland is ontstaan naar aanleiding van de wetgeving, doordat deze 

enkele beperkingen met zich mee brengt. Zo staat in het Bouwbesluit precies omschreven aan welke 

eisen een woning moet voldoen. Denk hierbij aan minimale afmetingen van leefruimte, of aan de 

maten van een trap. Mensen gingen huizen op trailers bouwen om zo de wetgeving te kunnen 

omzeilen. Zo ontstonden er huisjes op wielen, de Tiny House Movement (Jonker, 2017). 
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Een Tiny House is dus een klein huisje en heeft een afmeting van tot en met maximaal 50 m² 

woonoppervlakte. Tiny Houses worden vaak volledig zelfvoorzienend gebouwd. Het zijn volwaardige 

woningen, maar dan in het klein (Jonker, 2018).  

 

3.3.2 Soorten Tiny Houses 

Er zijn verschillende soorten Tiny Houses. Zo kunnen Tiny Houses, net als woningen, totaal 

verschillend uitzien aan de binnenkant en de buitenkant. Dit ligt volledig aan de ontwerper en/of de 

wensen van de bewoner of opdrachtgever. Ook kan onderscheid gemaakt worden tussen Tiny 

Houses op wielen, recreatieve Tiny Houses en permanente Tiny Houses. 

  

Tiny Houses op wielen komen veel voor in Nederland. Dit heeft dan ook alles te maken met de 

Nederlandse wetgeving. Om de regelgeving te omzeilen worden de huisjes op een verrijdbaar 

onderstel geplaatst. Hierdoor wordt het makkelijker om in Nederland een Tiny House te hebben 

(Wonen in hout, 2019). 

 

Tiny Houses op wielen 

Vaak worden de Tiny Houses op wielen, geplaatst op 

plekken waar niet permanent gewoond mag worden. Hier 

is dan geen ‘normale bouw’ toegestaan. Een Tiny House 

op wielen staat niet op een vaste fundering, wat het 

wonen een stuk goedkoper kan maken. Ook kunnen deze 

huisjes op bijvoorbeeld een binnenplaats gebouwd 

worden. Wanneer het huis af is kan het in één keer naar 

de juiste bestemming gereden worden (Jonker, 2017). 
Figuur 3.5 Tiny House op wielen (BouwTotaal, 2019).  

 

Recreatieve Tiny Houses  

Ook de recreatieve Tiny Houses vormen nog altijd een grote groep in Nederland. Dit komt doordat 

Tiny Houses zeer geschikt zijn voor de recreatie. Qua formaat lijken ze op een vakantiehuisje en ze 

zijn gemakkelijk in meervoud te plaatsen. 

 

Permanente Tiny Houses 

Permanente Tiny Houses vormen de kleinste groep in 

Nederland, als er gekeken wordt naar het Tiny House 

concept. Dit heeft dan ook weer alles te maken met de 

Nederlandse wetgeving. De wetgeving maakt dat 

permanente Tiny Houses moeilijk te plaatsen zijn in 

Nederland. Toch zijn er duizenden Nederlanders ontzettend 

enthousiast over het Tiny House concept. Zij stappen dan 

ook vaak naar een gemeente, waarna een gemeente de stap 

kan nemen het concept te onderzoeken en te testen (Tiny 

House Nederland, 2018).  
Figuur 3.6 Permanente Tiny House (Indigo, 2016). 

 

3.3.3 Kosten Tiny Houses 

Tiny Houses kunnen als kant-en-klare ‘cataloguswoningen’ gekocht worden, maar ook op maat 

gemaakt worden. De kosten verschillen dan ook erg per ontwikkelaar. Zo biedt ontwikkelaar 

Wikkelhuis al een Tiny House van ca. 20m² aan voor ‘maar’ 25.000 euro en GreenBuildings4All één 

voor 65.000 euro. Gemiddeld genomen zijn de kleinere, simpele Tiny Houses (ca. 20m²) verkrijgbaar 

vanaf om en nabij de 25.000 euro. De grotere Tiny Houses zitten al gauw rond de 75.000 euro. De op 

maat gemaakte Tiny Houses kunnen naar eigen wensen en budget ingevuld worden (Nudge, 2016). 

 



 

             

14 

3.3.4 Voordelen Tiny Houses 

De bewoners van een Tiny House kiezen heel bewust voor deze woonvorm. Dit heeft vaak alles te 

maken met de filosofie van de Tiny House Movement. Het is dan ook een hele belangrijke 

beweegreden van mensen om bewust voor een Tiny House te kiezen. Bij de Tiny House Movement 

draait het dus om een bepaalde filosofie. Mensen binnen de Tiny House Movement vinden het 

belangrijk dat er genoegen genomen wordt met wat men heeft en dat er vooral gekeken wordt naar 

wat echt relevant is in het leven. Genoegen nemen met minder, kan mensen gelukkiger maken in het 

leven.  

 

Een Tiny House is niet zo groot als een reguliere eengezinswoning en wanneer men in een Tiny 

House gaat wonen kunnen dus niet altijd alle spullen mee verhuisd worden. Veel Tiny Houses zijn 

voordelig ingedeeld en voorzien van opbergruimte, maar de ruimte blijft natuurlijk beperkt. Zo is er 

vaak opbergruimte in de vorm van kastjes onder de trap gebouwd en kunnen er lades onderuit de 

bank of het bed geschoven worden. Maar deze filosofie hoeft niet de enige reden te zijn om te kiezen 

voor het kleine huisje (Van de Wouw, 2019).  

 

Lage kosten 

Tiny Houses zijn er in verschillende vormen en maten. Bij deze verschillende vormen en maten horen 

dan ook verschillende prijzen. Toch kan gezegd worden dat het grootste deel van de Tiny Houses in 

Nederland tussen de 25.000 en 75.000 euro kosten. De realisatiekosten van een Tiny House zullen 

veel lager komen te liggen wanneer men deze zelf bouwt. Volgens Marjolein Jonker (2019) kan een 

huisje zo duur gemaakt worden als men zelf wil. ‘Ga je zelf bouwen en weet je gratis materialen te 

krijgen door spullen te recyclen, dan kan het heel voordelig’, aldus Marjolein Jonker (Westeneng, 

2019). 

  

Wanneer een huisje volledig zelfvoorzienend is, zal het duurder zijn dan wanneer het deels 

zelfvoorzienend is. Een Tiny House volledig zelfvoorzienend maken is een investering, maar kan later 

deels terugverdiend worden. Ook de water- en energiekosten zijn bij de huisjes meestal veel lager. Dit 

komt doordat opgevangen regenwater gebruikt kan worden en de huisjes goed geïsoleerd zijn. Op 

deze manier zijn de kosten voor de verwarming minder hoog dan bij een reguliere woning, omdat een 

Tiny House over het algemeen kleiner en dus sneller warm is. 

  

Nog een mogelijkheid is het houden van kippen of het bijhouden van een moestuintje. Zo kunnen Tiny 

House bewoners zelf hun groenten verbouwen en eieren van de eigen kippen gebruiken voor het 

(bereiden van het) eten. Hiervoor hoeft niet naar een supermarkt gereden te worden en kan geld 

bespaard worden op deze producten. Dit kan ook weer leiden tot lagere maandelijkse kosten voor 

Tiny House bewoners (Jonker, 2018). 

  

Tiny Houses hebben dus een veel lagere koop-/realisatieprijs dan een ‘normale’ woning en wanneer 

ze zelfvoorzienend zijn, kan ook geld bespaard worden op gas, water en licht. Dit kan voor veel 

mensen een belangrijke reden zijn om in een Tiny House te gaan wonen (Westeneng, 2019). 

  

Vrijheid 

Tiny Houses kunnen op een fundering gebouwd worden of op een verrijdbaar onderstel geplaatst 

worden. Dit tweede komt het meeste voor in Nederland. Dit maakt dat een Tiny House zeer mobiel is 

en mobiliteit geeft vrijheid. Dit kan dan ook een beweegreden zijn om te kiezen voor een Tiny House. 

Een ‘normale’ woning kan men niet meenemen wanneer men op een andere plaats gaat wonen. Dit 

kan met een Tiny House wel. Er kan dus makkelijk verhuisd worden. Voor mensen die van reizen 

houden en veel van huis zijn kan het kleine huisje een hele goede uitkomst bieden. Ze betalen niet de 

hoge kosten van een ‘normale’ woning en zouden eventueel hun huis mee kunnen nemen op reis. 

Ook hoeft er minder opgeruimd en schoongemaakt te worden. Voor mensen die veel van huis zijn 

biedt dit ook een uitkomst. Dit is niet van toepassing op huur-Tiny Houses (Schelfaut, 2017). 
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Duurzaamheid 

Er wordt steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheid. Dit begrip gaat dan ook een steeds 

grotere rol spelen op de vastgoedmarkt. Steeds meer mensen vinden het belangrijk 

om bewust met het milieu om te gaan en te denken om de aarde. Samen met de lage kosten is dit 

een hele belangrijke beweegreden voor mensen om in een Tiny House te gaan wonen. 

  

Mensen die in een Tiny House wonen verbruiken minder water en energie dan iemand die in een 

reguliere woning woont (Westeneng, 2019). Ook wordt tijdens de bouw van de huisjes aan 

duurzaamheid gedacht. Wanneer een ‘normale’ woning gebouwd wordt, wordt hierbij ontzettend veel 

afval geproduceerd. Er kan gezegd worden dat dit afval gelijk staat aan twee Tiny Houses (Schelfaut, 

2017). 

 

Verder zijn de huisjes vaak voorzien van zonnepanelen om energie 

op te wekken. Regenwater wordt opgevangen in een grote tank en 

gezuiverd. Ook dit water kan vaak hergebruikt worden. Wanneer er 

gedacht wordt aan een kleine ruimte en warm weer, zou men 

denken dat het heel erg warm kan worden in zo’n kleine woning. Om 

dit probleem duurzaam op te lossen zijn de ramen in de Tiny 

Houses vaak tegenover elkaar geplaatst, zodat het met warm weer 

door kan waaien om toch koelere lucht binnen te krijgen (Kay, 

2018). 
Figuur 3.7 Zelfvoorzienend Tiny House (Kay, 2018) 

 

Ook is gedacht aan de isolatie. Hier worden dan ook duurzame ecologische materialen voor gebruikt. 

Dit kan isolatie zijn van hennep, vlas, wol of zelfs van gebruikte spijkerbroeken. Goede isolatie zorgt 

er in de winter niet alleen voor dat het binnen lekker warm blijft. Ook wordt zo gezorgd dat het in de 

zomer niet te warm wordt in het huisje (Jonker, 2016). 

  

Tot slot de composttoiletten. Deze zijn zeer gangbaar in Tiny Houses. De toilet doorspoelen kost 

water en vaak zijn de huisjes niet aangesloten op het riool. De toiletbak kan geleegd worden op de 

composthoop buiten het huisje. Er kunnen blaadjes of zaagsel toegevoegd worden om eventuele 

stank tegen te gaan. Na een aantal maanden kan de compost gebruikt worden voor de tuin. De 

bacteriën in de compost zijn tegen die tijd dood. Huur en koop- Tiny Houses zouden beide op het riool 

aangesloten kunnen worden.  (Strohplatz, z.j.). 

  

De beweegreden ‘duurzaamheid’ hangt samen met de filosofie van de Tiny House Movement. Het 

streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.  

 

3.4 Tiny House initiatieven 

3.4.1 Tiny House initiatieven in Nederland 

Het concept ‘Tiny Houses’ is ontstaan in Amerika. Inmiddels is het concept ook over komen waaien 

naar ons land en zijn de kleine huisjes op vele plekken in Nederland te vinden. Op de kaart van Tiny 

House Nederland (2018) is precies te zien op welke plaatsen in ons land er initiatieven zijn voor Tiny 

Houses. De groene kleur geeft aan dat het om vergevorderde initiatieven gaat en de oranje kleur 

geeft aan dat het om initiatieven gaat die nog in ontwikkeling zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld al Tiny 

House gemeenschappen in Alkmaar, Almere, Bergen, Boekel, Haarlem, Groningen en Ten Boer.  
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De Tiny House Movement groeit nog steeds. Zo lopen er 

in steeds meer gemeenten proeven met Tiny Houses. 

Vaak gebeurt dit op verzoek van inwoners. Wonen in een 

Tiny House kent namelijk een heleboel voordelen. Zo is 

het een stuk goedkoper wonen en veel beter voor het 

milieu (Kras, 2017).             

    

Droomparken 

Droomparken is een organisatie waaronder veertien 

(vakantie)parken vallen in het midden en zuiden van het 

land. Maar liefst acht van deze veertien parken zijn 

voorzien van Tiny Houses. Vijf parken hiervan liggen op 

de Veluwe. Op deze parken staan ruime, zeer moderne 

Tiny Houses die men kan boeken voor een vakantie. Ook 

kunnen de Tiny Houses gekocht worden door beleggers 

voor de verhuur. Mensen kunnen zo in een Tiny House 

verblijven, voor maximaal 26 weken, wanneer ze een 

tussentijdse woning nodig hebben (Droomparken, z.j.). 
Figuur 3.8 Initiatieven in Nederland (Tiny House Nederland, 2018). 

 

Almere 

In Almere Poort staan sinds 2018 meerdere Tiny Houses. Deze werden gebouwd naar aanleiding van 

een prijsvraag die door Gemeente Almere werd uitgeschreven. De gebouwde Tiny Houses werden 

geselecteerd uit 450 verschillende ontwerpen van verschillende kunstenaars. 13 deelnemers mochten 

starten met de bouw van hun ontwerp. Hierdoor hebben de Tiny Houses elk een bijzonder uiterlijk. Op 

het moment worden zes huisjes bewoond. De ontwerpers mochten zelf bepalen of ze de kavel 

kochten of pachten voor een permanente of tijdelijke bewoning. Ook kregen de deelnemers opdracht 

een duurzame oplossing te bedenken voor de aansluitingen op nutsvoorzieningen en het riool 

(BouwExpo, 2018). 

 

Veldhoven 

Een ander goed voorbeeld van een Tiny House initiatief is dat uit Veldhoven, in het zuiden van 

Nederland. Daar heeft een corporatie twintig Tiny Houses geplaatst, omdat starters of alleenstaanden 

daar lastig aan een huurwoning kunnen komen. Deze huisjes zijn verplaatsbaar en tijdelijk, en dus 

niet helemaal permanent. 

  

Er zitten ontzettend veel voordelen aan de huisjes, zowel voor de huurders als voor de gemeente. 

Voor de huurders is het goedkoop en ze kunnen in de plaats wonen waar ze willen wonen, ondanks 

dat er weinig woningaanbod is. Doordat ze minder hoge kosten hebben, hebben ze de mogelijkheid 

om te sparen. Voor de gemeente zijn de huisjes makkelijk te 

verplaatsen, waardoor ze, wanneer het probleem is 

opgelost, de huisjes op een andere plaats zouden kunnen 

zetten. Er mag maximaal twee jaar in de huisjes gewoond 

worden en dus bevordert dit de doorstroming in de 

gemeente. De huurders blijven ondertussen ingeschreven 

staan bij een woningcorporatie, waardoor ze hoger op de lijst 

komen te staan en na twee jaar wonen meer kans hebben 

op een woning. Dit Tiny House initiatief in Veldhoven is een 

interessant voorbeeld voor Delfzijl, omdat het hier ook gaat 

om een oplossing voor het woningtekort (Wooninc, 2019).  
Figuur 3.9 Tiny Houses Veldhoven (Wooninc, 2019) 
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Tiny House pionier Marjolein Jonker heeft als missie om het wonen in kleine duurzame huisjes 

mogelijk te maken op meer plekken in Nederland. Ook is mevrouw Jonker een ambassadeur van voor 

de Tiny House movement in Nederland. Zij wees Klein Woon Advies erop dat er een groot verschil is 

tussen Tiny House initiatieven in Nederland. Zo zijn er initiatieven die gebaseerd zijn op de filosofie 

van de Tiny House Movement, het streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk, maar 

zijn er ook initiatieven die gebaseerd zijn op het snel oplossen van het woningtekort binnen een 

gemeente door het inzetten van kleine woonunits op tijdelijke terreinen.  

 

3.4.2 Tiny House initiatieven in Groningen  

In de provincie Groningen zijn Tiny Houses gevestigd in Ten Boer (genaamd Woldwijk), heeft de 

gemeente een jaar geleden (maart 2018) twee bouwlocaties vastgesteld voor de stad Groningen, 

namelijk Meerstad en Westpark en zijn er tal van initiatieven/onderzoeken naar mogelijkheden voor 

Tiny Houses in bijvoorbeeld Marum, Zuidhorn, De Marne en Haren.  

 

Wagenborgen 

In het dorp Wagenborgen is Woonstichting Groninger Huis van plan Tiny Houses te realiseren. Het is 

onderdeel van een project in Wagenborgen en buurdorp Nieuwolda, omdat het dorp in 2022 volledig 

aardgasvrij moet zijn. Er wordt dan ook hard gewerkt aan levensloopbestendige woningen 

(Groningerkrant, 2018).  
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 4. Uitvoering onderzoek 

 

4.1 Onderzoeksmethoden 

4.1.1 Deskresearch 

Bij deskresearch worden bestaande gegevens verzameld. Dit worden ook wel secundaire gegevens 

genoemd. Deskresearch kan heel makkelijk gedaan worden van achter een laptop bijvoorbeeld. Het 

is goed om vooronderzoek te doen, om zo alvast informatie te verzamelen over het onderzoek. Bij 

deskresearch gaat het vooral om gegevens die veel feiten bevatten en zo wordt voorkomen dat er 

onnodig onderzoek wordt gedaan (Poortinga, z.j.).  

 

Deskresearch kan intern of extern gedaan worden. Bij interne informatie gaat het om alle informatie 

waar je zelf al over beschikt. Bijvoorbeeld de gegevens uit de onderzoeken die al eerder naar het 

onderwerp gedaan zijn. Bij externe informatie gaat het om de informatie waar men nog niet over 

beschikt. Bijvoorbeeld de feitelijke gegevens van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) (Poortinga, 

z.j.). 

 

Klein Woon Advies heeft de deelvragen 1, 2 en 3 beantwoord met behulp van deskresearch. Er is 

vooronderzoek gedaan om zoveel mogelijk over de onderwerpen binnen de onderzoeksvraag te 

weten te komen. Deze algemene informatie staat verwerkt in Hoofdstuk 3. Klein Woon Advies heeft 

de onderzoeksvraag en de eerste 3 deelvragen in verschillende onderwerpen ingedeeld. Zo is de 

informatie ontstaan over starters, over de plaats Delfzijl, over Tiny Houses en over verschillende Tiny 

House initiatieven in Nederland. Dit vooronderzoek heeft ervoor gezorgd dat Klein Woon Advies goed 

voorbereid aan het behoefte onderzoek begon.  

 

4.1.2 Behoefte onderzoek 

Bij een behoefte onderzoek wordt er onderzoek gedaan naar de behoefte aan een product of dienst 

van een doelgroep. Er zijn verschillende onderzoeksmethoden voor een behoefte onderzoek (Blauw, 

2019). Klein Woon Advies heeft er voor gekozen om een online enquête uit te zetten. Deze enquête is 

met behulp van Bewonersplatform Delfzijl, woningcorporatie Acantus en Gemeente Delfzijl opgesteld. 

De link naar de enquete is: https://tinyurl.com/tinyhousedelfzijl. Er is voor deze methode gekozen, 

omdat de resultaten dan erg gemakkelijk verwerkt kunnen worden. De enquête wordt uitgevoerd in de 

week van 6 mei. De enquête wordt aangekondigd middels een flyer die bij de deuren wordt 

afgegeven. Hier hoopt Klein Woon Advies meer respons door te krijgen. Er zijn 500 flyers uitgedeeld. 

Tijdens het uitdelen van de flyers, in de verschillende wijken in de plaats Delfzijl, is er ook veel 

gesproken met bewoners. Op deze manier ontstonden er interessante gesprekken. In bijlage 1 is de 

flyer weergegeven.  

 

4.2 Steekproef 

Klein Woon Advies heeft ervoor gekozen om 500 flyers uit te delen. Dit is een representatief aantal, 

als er gekeken wordt naar de ruim 1850 aantal personen tussen de 18 en 30 jaar in Delfzijl. 

Gemeente Delfzijl heeft, in overleg, een lijst gestuurd met al deze adressen op alfabetische volgorde. 

Met inachtneming van een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent en een foutmarge van 5 procent 

is 500 personen genoeg om een goede indicatie van de doelgroep te krijgen (Dobronte, 2015).  

 

Klein Woon Advies verwacht niet dat alle 500 benaderde personen zullen reageren, maar hiervan 

hoopt Klein Woon Advies wel zoveel mogelijk reacties te mogen ontvangen. Klein Woon Advies heeft 

ervoor gekozen persoonlijk langs de deuren te gaan met een flyer waarop de link staat naar de online 

enquête. Op deze manier hoopten zij bewoners goed te informeren.  

 

Toch liep dit anders dan verwacht. Veel bewoners waren niet thuis, deden de deur niet open of zaten 

niet te wachten op een gesprek met drie studenten. Hierna besloot de onderzoeksgroep alleen te 

flyeren en niet meer aan te bellen.  

https://tinyurl.com/tinyhousedelfzijl
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4.3 Opzet onderzoek 

De enquête is opgebouwd vanuit de vraag van Bewonersplatform Delfzijl. Er werd gelijk veel goede 

feedback ontvangen op de enquête van zowel de opdrachtgever als de Gemeente Delfzijl en 

woningcorporatie Acantus. Mede hierdoor heeft Klein Woon Advies de enquête goed kunnen 

samenstellen. In de enquête wordt gevraagd naar woonwensen, woonbehoeften, problemen bij het 

vinden van de juiste woning en natuurlijk het concept Tiny Houses. Deze onderwerpen zijn gekozen in 

overleg met de drie eerder genoemde partijen. De volledige enquête is te vinden in bijlage 2.  

 

Daarnaast wordt in radioprogramma’s op Havenstad FM en RTV-Noord gepraat over dit onderzoek 

en Klein Woon Advies was live in de uitzending om een toelichting te geven op het onderwerp. Door 

verschillende plaatselijk bekende media, als de Eemsbode, Eemskrant en Eemslander zijn artikelen 

geplaatst over het ‘Tiny House project’ van Klein Woon Advies. Ook via de sociale media van de 

onderzoekers en de website is een oproep gedaan, om nog meer respons te krijgen op de enquête. 

 

4.4 Verwerking van de gegevens  

De verwerking van de deskresearch deelt Klein Woon Advies op de website, om alle betrokken 

partijen en geïnteresseerden te kunnen informeren en te betrekken bij het onderzoek. De resultaten 

van de online enquête verwerkt Klein Woon Advies in diagrammen en grafieken. Deze zullen de 

onderzoekers ook via hun website www.tinyhousedelfzijl.nl delen. Uit de verwerkte gegevens worden 

analyses gemaakt en conclusies getrokken. Op deze manier kan een goed en onderbouwd advies 

uitgebracht worden aan de opdrachtgever Bewonersplatform Delfzijl. 
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5. Resultaten onderzoek 

 

Persoonlijke informatie  

Op de enquête hebben 74 mensen gereageerd. Van deze 74 mensen is meer dan de helft vrouw, 

namelijk 47 mensen. Er hebben 26 mannen gereageerd en 1 persoon die zijn of haar geslacht liever 

niet kenbaar maakt. Van de respondenten zijn er 60 tussen de 18 en 23 jaar oud. 12 personen zijn 

tussen de 24 en 30 jaar oud en 2 respondenten zijn ouder dan 30 jaar. Na verloop van tijd heeft Klein 

Woon Advies gekozen om de optie ‘30 jaar of ouder’ weg te halen, omdat het onderzoek gericht is op 

starters. Van de 74 respondenten hebben 35 een relatie en woont niet samen met zijn of haar partner. 

12 respondenten heeft een relatie en woont samen en 27 respondenten heeft geen relatie. Het 

grootste deel van de respondenten, 68 respondenten, heeft geen kinderen. 6 respondenten hebben 

wel kinderen.  

 

Opleiding en werk  

Niemand van de respondenten is enkel naar de lagere school gegaan, iedereen heeft een 

vervolgopleiding genoten. 7 respondenten heeft een vmbo/mavo opleiding gevolgd. Ook hebben 7 

andere respondenten een havo/vwo opleiding gevolgd. De grootste groep respondenten, namelijk 33, 

heeft een MBO opleiding gevolgd. 23 respondenten heeft een HBO opleiding gevolgd en 4 hebben 

wetenschappelijk onderwijs gevolgd. 32 respondenten heeft een bijbaan, 19 respondenten werkt 

parttime en 12 respondenten werkt full-time. Van de 74 respondenten zijn 8 werkloos. Van deze 8 

werkloze respondenten zijn 2 werkzoekende.  

 

Woonsituatie, verhuisplannen en woonwensen en -behoeften 

Van de 74 respondenten zijn 55 thuiswonend. 12 respondenten huren zelfstandig en er is 1 die een 

kamer huurt. 5 respondenten hebben een koopwoning en 1 woont bij zijn of haar vriend/vriendin. 45 

respondenten hebben verhuisplannen. 18 respondenten zijn tevreden met hun huidige woonsituatie 

en hebben geen verhuisplannen. 11 respondenten hebben geen verhuisplannen en zijn niet tevreden 

met de hun huidige woonsituatie. Wanneer gekeken wordt naar tevredenheid van de huidige 

woonsituatie, kan gezegd worden dat het overgrote deel tevreden dan wel zeer tevreden is met hun 

huidige woonsituatie. Van de antwoorden die gegeven zijn op de toelichting hiervan heeft Klein Woon 

Advies een top 5 gemaakt: 

 

Tevreden, maar het is te duur om op mezelf te gaan  

Zeer tevreden, omdat het fijn is om bij mijn ouders te wonen  

Ontevreden, want ik ben toe aan mijn eigen plek  

Tevreden. Ik vind mijn woning op dit moment zeer geschikt  

Tevreden, maar het vergt veel tijd om alles te onderhouden  

 

Tevens is gevraagd naar het termijn waarin men wil verhuizen. 19 respondenten zouden het liefst 

direct willen verhuizen. 28 respondenten wil binnen 2 jaar gaan verhuizen. 14 respondenten wil 

misschien na 2 jaar verhuizen en 13 respondenten wil niet gaan verhuizen. Driekwart van de 

respondenten wil in ieder geval binnen de gemeente of de plaats Delfzijl blijven wonen een kwart wil 

dit niet.  

 

Door Klein Woon Advies is ook gevraagd naar de wijken waarin men het liefst zal willen wonen. De 

top 3 van deze wijken is Delfzijl Centrum, Delfzijl west en Delfzijl Noord. De voornaamste redenen om 

in Delfzijl te blijven wonen zijn vrienden, familie en werk. 59 respondenten geven aan dat vrienden en 

familie de belangrijkste reden is om in Delfzijl te blijven wonen en 43 respondenten geven aan dat 

werk erg belangrijk is.  
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Huren of kopen 

Van de 69 respondenten die hebben gereageerd op de vraag ‘kopen of huren’, willen 36 

respondenten huren en 33 respondenten kopen. De belangrijkste redenen voor huren zijn dat veel 

mensen nog geen huis kunnen kopen en dat zij bij huren makkelijker kunnen verhuizen. De 

belangrijkste redenen voor het kopen van een woning zijn: kopen op langere termijn is goedkoper en 

het kopen van een woning als investering wordt gezien. Tevens is gevraagd in welke prijscategorie 

men wil kopen of huren. Bij huur willen de respondenten het liefst tussen de € 300,- en de € 500,- 

betalen. Voor koop ligt het tussen de € 150.000,- en de € 200.000,-.  

 

Door Klein Woon Advies is gevraagd wat belangrijk is voor de respondenten bij het wonen op zichzelf. 

Daaruit kwam naar voren dat de prijs van een woning het belangrijkste is, de buurt op zich en de 

voorzieningen in de omgeving zijn tevens erg belangrijke factoren voor de respondenten 

 

Tiny Houses 

Van de 74 respondenten vindt het overgrote gedeelte, namelijk 61, het idee van Tiny Houses 

interessant. De overige 13 vindt het helemaal niks of weet het niet zeker. 17 van de 61 respondenten 

vindt het idee interessant, maar vindt het niks voor zichzelf. 44 respondenten vindt het erg interessant 

en wil er graag meer over weten. Op de vraag of Tiny Houses iets voor de respondenten is, zijn 

meerdere antwoorden gegeven. De drie belangrijkste reden zijn:  

1. Ja, ik wil graag goedkoper wonen (38 v/d 74); 

2. Nee, Tiny Houses zijn niks voor mij (24 v/d 74); 

3. Ja, ik wil graag kleiner wonen / ik neem genoegen met kleiner (19 v/d 74). 

 

Klein Woon Advies vroeg de respondenten of zij het leuk vinden om eventueel mee te helpen met het 

realiseren van Tiny Houses. 16 respondenten zijn hier positief over en geeft aan graag mee te willen 

helpen. 9 respondenten hebben hun naam en telefoonnummer of emailadres achter gelaten.  

 

Daarna is de respondenten - in dit geval 35 - gevraagd wat hen aantrekt om in een Tiny House te 

gaan wonen. Dit is de top 5 redenen die zij gegeven hebben: 

1. Goedkoop/betaalbaar; 

2. Kosten/maandelijkse lasten zijn lager; 

3. Duurzaamheid; 

4. Groot genoeg om mee te beginnen/’ideaal om op jezelf te gaan’; 

5. Knus/schattig/mooie huisjes. 

 

Verreweg de nummer 1 reden die de 35 respondenten op deze vraag hebben ingevuld is dat het 

goedkoper (dan een ‘normale’ eengezins-/starterswoning), ofwel betaalbaar is. Ongeveer de helft van 

de respondenten heeft dit als reden aangegeven. Daarnaast is buiten de top 5 nog een aantal 

redenen gegeven, zoals praktisch, eventueel de buurt waarin gewoond zal worden, gezellig maken 

van een Tiny House, intiem, innovatief, gebruiksvriendelijk en minder onderhoud. Twee respondenten 

hebben aangegeven dat het goed bij hun minimalistische levensstijl past en één van de respondenten 

heeft hier ingevuld er niets mee te hebben en er op tegen is. 

 

Op de vraag of men genoegen neemt met minder woonruimte, als daarvoor ook minder wordt 

betaald, reageert ongeveer 88% positief en geven ze aan hier genoegen mee te nemen. Dit betekent 

dat 12% hier geen genoegen mee neemt. Op basis van de antwoorden op de vorige vraag, namelijk 

de reden dat het ‘goedkoop’ en ‘groot genoeg’ is, is dit geen onverwachte uitkomst. 

 

Tot slot is de respondenten gevraagd in welke stijl zij een Tiny House zouden willen zien en of zij 

deze keuze toe zouden willen lichten. In bijlage 3 is met afbeeldingen weergegeven welke opties zij te 

zien hebben gekregen. Optie 5 staat hier bovenaan met 39%, met daarop volgende optie 4 met bijna 
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30%. Optie 1 komt hier niet bij in de buurt met bijna 19% en de respondenten hebben optie 3 11% 

van de stemmen gegeven. Verreweg het kleinste aantal, namelijk 1 van de 64 respondenten op deze 

vraag, heeft aangeven graag Optie 2 te willen zien. Sommige respondenten hebben in hun 

specificering wel aangegeven meerdere huisjes interessant te vinden en/of te twijfelen. 22 

respondenten hebben hun antwoord gespecificeerd. 

 

De voornaamste reden dat optie 5 de respondenten het meeste aanspreekt is het aanzicht van de 

woning en de grootte. Het lijkt volgens hen het meest op een echt huisje en ziet er vrij ruim uit. Optie 

4 wordt als antwoord gegeven vanwege de lichtinval en grootte. Optie 1 wordt vooral gezien als 

gezellig en knus. Bij optie 3 wordt privacy en grootte als reden gegeven. 

 

De volledige specificering van de antwoorden is te vinden in bijlage 4.  
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6. Conclusie 
 

Het doel van het onderzoek is om de opdrachtgever inzicht te geven in de woonbehoeften en 

woonwensen van jonge starters op de woningmarkt in Delfzijl, en of deze vervuld kunnen worden 

door een huuraanbod van Tiny Houses. Dit doel wil Klein Woon Advies realiseren door een 

behoefteonderzoek uit te voeren onder jongeren tussen 18 – 30 jaar in de plaats Delfzijl. 

 

Deelvraag 1: Wie zijn starters op de woningmarkt in algemene zin en wat wordt verstaan onder een 

starterswoning? 

Starters zijn mensen die voor het eerst een eigen woning kopen of huren. Starters nemen geen 

genoegen met een piepklein of vaak verouderde woning. Het belangrijkste voor starters is dat het een 

nette woning is. Tevens hebben starters niet de neiging om te gaan verbouwen. Zij hebben er geen 

zin in en geen geld voor. Tevens is kopen een probleem. Vanwege de stijgende en vaak al hoge 

prijzen op de woningmarkt, is het voor menigeen niet haalbaar om een eventuele woning te 

financieren. Hierdoor is de huurmarkt overspannen en worden ook de huurprijzen steeds hoger. 

 

Deelvraag 2: Wat wordt verstaan onder een ‘Tiny House’? 

Een Tiny House is een klein huisje en heeft een afmeting van tot en met maximaal 50 m² 

woonoppervlakte. Tiny Houses worden vaak volledig zelfvoorzienend gebouwd. Het zijn volwaardige 

woningen, maar dan in het klein. De term Tiny House is afkomstig uit Amerika en is ontstaan tijdens 

de financiële crisis. De economie stortte in en in 2005 verwoestte orkaan Katrina ontzettend veel 

huizen. Door deze gebeurtenissen konden starters in Amerika moeilijk, tot niet, aan een woning 

komen, terwijl er behoefte was aan betaalbaar en flexibel wonen. Deze grote behoefte heeft ervoor 

gezorgd dat mensen zelf huizen begonnen te bouwen: Tiny Houses. 

 

Deelvraag 3: Is er behoefte aan Tiny Houses in de plaats Delfzijl onder starters tussen de 18 en 30  

jaar? 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat starters tussen de 18 en 30 

jaar behoefte hebben aan Tiny Houses in de plaats Delfzijl. 60% van de respondenten geeft aan het 

concept Tiny Houses erg interessant te vinden en hier graag meer over te weten willen komen. 

Tevens geeft 88% van de respondenten aan genoegen te nemen met minder ruimte als zij hiervoor 

ook minder hoeven te betalen. De overweging tussen thuis blijven wonen of op jezelf gaan zit vooral 

in de prijs en/of kosten van een woning. De respondenten geven aan dat de lagere kosten en 

betaalbaarheid van een Tiny House hen vooral aantrekt. 

 

Daarnaast wil 76% van de respondenten binnen de plaats of gemeente Delfzijl blijven wonen. De 

voornaamste redenen hiervoor zijn familie en vrienden en werk(gelegenheid).  

 

Deelvraag 4: Hoe ziet de woningmarkt van de plaats Delfzijl er momenteel uit? 

Op basis van gegevens via Funda, is te zien dat het aanbod in de koopsector en de vrije huursector in 

Delfzijl summier is. Het aanbod in de koopsector op Funda bestaat uit 116 woningen en in de vrije 

huursector worden 7 woningen aangeboden. Via de website van Acantus is het aanbod van sociale 

huurwoningen te vinden in Delfzijl, namelijk 2 woningen. Het aanbod dat er is, is vaak te duur of te 

klein. 

 

De hoofd-/onderzoeksvraag: ‘In welke mate sluit het concept Tiny Houses aan op de behoeften en 

wensen van jonge starters, tussen de 18 en 30 jaar, op de woningmarkt in de plaats Delfzijl?’ 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat het concept Tiny Houses goed 

aansluit op de wensen en behoeften van jonge starters tussen de 18 en 30 jaar op de woningmarkt in 

de plaats Delfzijl. Lage kosten, vrijheid/mobiliteit en duurzaamheid zijn de grootste voordelen van het 

wonen in een Tiny Houses. Betaalbaarheid en duurzaamheid trekt de respondenten het meest aan. 

Deze voordelen sluiten ook aan op de wensen en behoeften van de starters in Delfzijl. De prijs/kosten 
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en de locatie vinden zij het belangrijkst als zij op zichzelf gaan wonen. Daarnaast geven zij aan erg 

geïnteresseerd te zijn in het concept en genoegen te nemen met minder ruimte als zij daarvoor 

minder hoeven te betalen. Tevens geven sommige respondenten aan dat een Tiny House “ideaal is 

om op jezelf te gaan”.  
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7. Discussie  
 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een enquête om achter de woonwensen/-behoeften van 

jonge starters tussen de 18 en 30 jaar op de woningmarkt in de plaats Delfzijl te komen. Vervolgens is 

door middel van deze enquête bepaald in welke mate het concept Tiny Houses aansluit op de 

genoemde woonwensen/-behoeften. Een flyer met een aankondiging voor de enquête is verspreid 

onder 500 bewoners tussen de 18 en 30 jaar in verschillende wijken in Delfzijl. Dit is representatief 

voor de populatie van ruim 1850 jongeren tussen de 18 en 30 jaar, woonachtig in Delfzijl. Dit zorgt 

voor een valide onderzoek. Mocht het onderzoek herhaald worden, dan kan verwacht worden dat de 

resultaten hetzelfde zullen zijn.  

 

74 respondenten hebben de enquête ingevuld. Dit aantal komt niet in de buurt van 500, wat een 

representatief aantal zou moeten zijn. De enquête is dus niet zo vaak ingevuld als verwacht. Dit vind 

Klein Woon Advies jammer en dit kan het onderzoek aantasten. Het onderzoek zou meer 

betrouwbaar zijn, wanneer er een groter aantal mee had willen werken aan het onderzoek. Ondanks 

het ietwat lage aantal respondenten heeft Klein Woon Advies naar eigen mening genoeg gedaan om 

respondenten te zoeken. Denk hierbij aan flyeren, artikelen in de krant en websites, een eigen 

website, social media en de radio.  

 

Uit antwoorden op de enquête bleek dat jonge starters tussen de 18 en 30 jaar behoefte hebben aan 

Tiny Houses in Delfzijl. Dit resultaat komt niet overeen met de verwachting van Klein Woon Advies. 

Klein Woon Advies had verwacht dat het concept Tiny Houses jongeren niet erg aan zou spreken. 

Verwacht werd dat het concept vooral bij ouderen positief ontvangen zou worden. Een verklaring 

hiervoor zou kunnen zijn dat de respondenten vooraf al een mening hebben over het concept Tiny 

Houses. Klein Woon Advies had verwacht dat mensen die Tiny Houses niks zouden vinden, de 

enquête sowieso niet in zouden vullen. Echter, het is gebleken dat deze verwachting niet juist was. 

 

Een mogelijke verklaring voor de behoefte is het gebrek aan betaalbare woonruimte. Het concept Tiny 

Houses biedt voor de doelgroep een betaalbaar alternatief. Over het algemeen worden Tiny Houses 

geheel zelfvoorzienend gebouwd, waardoor de kosten lager zijn. Tevens zijn de realisatiekosten voor 

een Tiny House een stuk lager dan die van een gemiddelde eengezinswoning. 

 

De verwachting van Klein Woon Advies over de behoefte aan Tiny Houses bij ouderen was echter wel 

juist. Via de website zijn verschillende enthousiaste berichten binnengekomen van mensen boven de 

30 jaar. Deze gaven allen aan zeer geïnteresseerd te zijn in het onderzoek van Klein Woon Advies en 

in het Tiny House concept. Ook gaven ze aan graag in een Tiny House te willen wonen in de plaats 

Delfzijl en vonden ze het concept meer passen bij de oudere doelgroep dan bij jongeren. Dit biedt 

perspectief voor doorstroming van ouderen naar Tiny Houses, waardoor wellicht ruimte komt op de 

woningmarkt voor jongeren. 

 

Tevens heeft Klein Woon Advies via de website contact kunnen leggen verschillende media en 

personen die een bijdrage hebben kunnen leveren aan dit onderzoek, zoals Tiny House-pionier 

Marjolein Jonker. 

 

Dit onderzoek heeft zich uitsluitend gericht op jonge starters tussen de 18 en 30 jaar op de 

woningmarkt in Delfzijl. Hier moet rekening mee gehouden worden, omdat deze doelgroep andere 

woonwensen/-behoeften heeft dan bijvoorbeeld senioren van 65 jaar en ouder. Uitspraken in dit 

onderzoek zijn dan ook uitsluitend van toepassing op de doelgroep jonge starters tussen de 18 en 30 

jaar in Delfzijl.  
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8. Advies 

 

8.1 Advies aan Bewonersplatform Delfzijl 

Op basis van de onderzoeksresultaten heeft Klein Woon Advies geconcludeerd dat het concept Tiny 

Houses goed aansluit op de wensen en behoeften van jonge starters tussen de 18 en 30 jaar op de 

woningmarkt in Delfzijl. Voor Bewonersplatform Delfzijl zou verder onderzoek of een 

vervolgonderzoek een goede vervolgstap zijn. De jonge starters in de plaats Delfzijl geven aan dat 

betaalbaarheid en duurzaamheid hen het meest aantrekt bij het huren dan wel kopen van een 

woning. Deze kenmerken sluiten goed aan bij het concept Tiny Houses. Daarnaast heeft de 

doelgroep aangegeven genoegen te nemen met minder ruimte als daar ook minder voor betaald 

wordt. Ook dit sluit goed aan bij het concept Tiny Houses. Klein Woon Advies adviseert 

Bewonersplatform Delfzijl om verder onderzoek te doen naar het concept Tiny Houses, omdat de 

doelgroep aangeeft een behoefte te hebben aan klein en betaalbaar wonen. Wel moet rekening 

gehouden worden met een bijvoorbeeld een grotere doelgroep, zoals ‘woningzoekenden in Delfzijl’, in 

plaats van een doelgroep gebaseerd op een leeftijdscategorie. 

 

Klein Woon Advies adviseert om als vervolgonderzoek een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Bij 

een haalbaarheidsonderzoek zal dan gekeken moeten worden naar juridische/ruimtelijke 

haalbaarheid, financiële haalbaarheid, technische haalbaarheid en ethische haalbaarheid (MKB 

Servicedesk, 2014). Wanneer de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek bekend zijn, kan 

worden ingeschat in welke mate het Tiny House concept past bij de doelgroep.  

 

Er kunnen positieve en negatieve resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek komen. Wanneer de 

uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek positief zijn kan het concept gerealiseerd worden.  

Wanneer de resultaten negatief zijn kunnen er twee dingen gedaan worden: 

1. Wanneer de doelgroep geen interesse heeft in het concept, kan een andere doelgroep 

gezocht worden voor het concept, zodat het concept misschien toch gerealiseerd kan 

worden, bijvoorbeeld ‘dertig plussers’ of ‘woningzoekenden’ in Delfzijl.  

2. Wanneer het concept niet geschikt is voor de doelgroep, moet het concept worden 

aangepast, zodat het wel aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep (De Boer, 

2014). 

 

Klein Woon Advies heeft al onderzocht dat er behoefte is aan Tiny Houses onder de doelgroep. Een 

haalbaarheidsonderzoek zou dit nogmaals kunnen bevestigen. Als gekeken wordt naar de ethische 

haalbaarheid, zal er nogmaals gekeken moeten worden naar de woonwensen en -behoeften van de 

inwoners van Delfzijl. De enquête die Klein Woon Advies heeft afgenomen kan als goede basis 

dienen voor de ethische haalbaarheid. Hier kan tijdens het vervolgonderzoek nog dieper op de 

verschillende onderwerpen van de enquête ingegaan worden.  

 

8.2 Suggesties voor verder onderzoek 

Via de website van Klein Woon Advies zijn veel berichten binnengekomen van mensen boven de 30 

jaar. Meerdere keren is aangegeven dat zij de combinatie van jongeren en ouderen in de Tiny Houses 

wel zien zitten. Vooral ouderen waren zeer enthousiast over het onderzoek, daar jongeren een stuk 

minder interesse toonden. In het vervolgonderzoek zou ook gekeken kunnen worden naar de 

behoefte bij ouderen naar Tiny Houses.  

 

Toch is uit het onderzoek gekomen dat er een groep jongeren bestaat die wel geïnteresseerd is in het 

concept Tiny Houses. Deze groep zal moeten worden onderzocht in het vervolgonderzoek. Er kan 

bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek gedaan worden. Hierin kan, zoals eerder gemeld, ook de 

doelgroep ouderen meegenomen worden. Dit heeft als mogelijk gevolg dat de doorstroming wordt 

bevorderd.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 - Begrippenlijst 

Begrip Definitie 

Composttoilet Een toilet waarbij geen water aan te pas komt. Door middel van 
biologische processen worden uitwerpselen omgezet in compost. Dit is 
zeer duurzaam en wordt daarom veel toegepast bij Tiny Houses. 

Duurzaamheid  Het streven naar een beter klimaat. De mens heeft hier grote invloed op 
en kan blijvende schade aanrichten aan het milieu. Met duurzaamheid 
wordt ervoor gezorgd dat toekomstige generaties ook gebruik kunnen 
maken van onze aarde.  
 

Ecologische voetafdruk De ruimte die nodig is voor de opname van CO2-uitstoten en de 
productie van wat we in het dagelijks leven gebruiken. Deze ruimte wordt 
omgerekend naar productief land in hoeveelheden (mondiale hectare).  

Filosofie Het nadenken over het denken. Vaak gaat dit over vragen die door de 
wetenschap niet kunnen worden beantwoordt.  

Innovatie De ontwikkeling van nieuwe ideeën. Ook wel vernieuwing. 

Isolatie  Isolatie is een ander woord voor afscherming of afsluiting. Er zijn 
verschillende vormen van isolatie en het wordt in de tekst van 3.2.3 
‘Duurzaamheid’ bedoeld als afsluiting tussen de muren en het dak van 
een woning om warmte of koude binnen of buiten het huisje te houden.  

Krimp Hier is sprake van wanneer het inwonersaantal in een bepaald gebied 
afneemt.  

Materialisme  Het hechten aan stoffelijk gewin, ook wel spullen. Iemand die het erg 
belangrijk vind om veel (dure) spullen in bezit te hebben. 

Permanente woning Een vaste woning, ook wel iemands hoofdverblijf. Hier ligt dan ook een 
woonbestemming op. 

Pionier Iemand die opzoek gaat naar nieuwe mogelijkheden. Iemand die als 
eerste een bepaald gebied betreedt en hierbij geen gebruik kan maken 
van eerdere ervaringen. 

Recreatieve woning Bestemd voor bewoning gedurende een vakantie. Deze woning mag niet 
als hoofdverblijf in gebruik worden genomen. 

Tiny House Een klein huisje met een afmeting tot 50 m² woonoppervlakte. Vaak zijn 
deze huisjes zelfvoorzienend en op duurzame wijze gebouwd.  

Tiny House Movement Een groep mensen die leven volgens een filosofie; genoegen nemen met 
wat men heeft en zorgen voor een zo klein mogelijke ecologische 
voetafdruk. 

Vergrijzing Hier is sprake van wanneer de gemiddelde leeftijd in een land stijgt, 
omdat het aandeel ouderen in de bevolking groter wordt. 

Woningcorporatie  Een onderneming die zich niet alleen bezighoudt met het verhuren van 
woonruimte, maar ook het bouwen en het beheren ervan. Een 
woningcorporatie richt zich niet op het behalen van winst.  
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Woonbehoeften Hierbij wordt er gekeken naar wat mensen op de woningmarkt nodig 

hebben (primair). Hierbij is de denken aan een stevige woning, met een 

stevig dak.  

Woonwensen Hierbij wordt er gekeken naar hoe iemand zelf het liefst zou willen wonen. 

Vaak wordt er dan niet gelijk gedacht aan noodzakelijke dingen, maar 

aan zaken als een zwembad, een grote tuin of een gezellige buurt. 

Zelfvoorzienend In eigen behoeften kunnen voorzien.  
 

Zonnepanelen De zonnecellen in een paneel zetten energie van de zon, de 
zonnestralen, om in elektriciteit. Dit is zeer duurzaam en wordt daarom 
ook vaak bij Tiny Houses toegepast. 
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Bijlage 2 - Flyer aankondiging enquête 
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Bijlage 3 - Enquête ‘Tiny Houses Delfzijl’   
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Bijlage 4 - Ruwe data enquête 

In Bijlage 4 is de ruwe data van de enquête weergegeven worden in diagrammen en grafieken. 

Wanneer Klein Woon Advies alle ruwe data heeft ontvangen, kunnen deze verwerkt worden in 

figuren. De open vragen zijn in deze bijlage weggelaten, en zullen in hoofdstuk 5 resultaten en 

onderzoek nader worden toegelicht. 
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De respondenten is - naar aanleiding van vraag 18 - het volgende gevraagd: 

“Specificeer je antwoord”: 

Optie 5 Vrijstaand huis 

Optie 4 Ik zou ze graag met veel lichtinval willen hebben, apart van elkaar zodat je geen gehorige 

woning hebt. Licht doet altijd ruimtelijk aan, niet te smal want dat is niet praktisch met de 

meubels 

Optie 5 Alle opties zijn heel leuk maar 
Optie 1: te veel ramen, wil wel privacy 
Optie 2: ziet er leuk uit maar meer als schuurtje 
Optie 3: heel leuk, dit zou mn 2e optie zijn. Maar het doet me ook een beetje denken aan 
een vakantiehuisje ipv echt huis 
Optie 4: te veel ramen al ziet het er wel heel mooi uit 
Optie 5: lijkt het meeste echt op een huisje, klein en compact maar toch huisachtig 

Optie 4 Ziet er erg gaaf uit! 

Optie 1 Het ziet er knus uit. 

Optie 5 Ziet er uit als een volledige woning, mooie stijl. 

Optie 5 Ziet er van buiten toch nog ruim uit. 

Optie 5 Privacy, maar toch ruim en open. 

Optie 1 Ik wil niet aan een tuin of op de grond zitten 

Optie 5 Ziet er vrij ruim uit en je hebt privacy. 

Optie 3 Ziet er erg gezellig uit. 

Optie 3 Lijkt me het leukst. 

Optie 5 Lijkt mij het grootst. 

Optie 5 Ziet er huiselijk uit. 

Optie 5 Ik twijfelde tussen 4 en 5. 4 lijkt me heerlijk als er niemand om je heen woont, heerlijk de 
lucht naar binnen en 5 lijkt me fantastisch is een gezellig buurt. En 3 vind ik ook erg leuk, 
ik houd der wel van 

Optie 1 Idee van appartement en buren of optie 5, lekker ruimtelijk en uitzicht 

Optie 1 gezellig met buren, maar optie 5 lijkt me ook leuk 

Optie 3 Ik wil wel graag in een apart/vrijstaand huisje waar mensen niet zo erg naar binnen 
kunnen kijken en de ruimte moet ook weer niet té klein zijn. 

Optie 2 Ik ben eigenlijk 36 jaar, maar zo voel ik me nog lang niet door gebrek aan voldoende 
ontwikkeling. Daarom heb ik toch deze enquête ingevuld. 

Optie 4 ziet er heel mooi uit en toch nog veel ruimte lijkt me 

Optie 4 Minst lelijke optie 

Optie 5 Buitenkant spreekt mij het meeste aan. 

 

 


