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Kengetallen

 800.000: woningen in komende 10 jaar

 400.000: hectare grond in eigendom van overheden, 

buiten bebouwde kom en buiten natuurnetwerk (= 10 % 

NL)

 300.000: hectare landbouwgrond die komende 10 jaar 

op de markt komt

 50.000: hectare nieuwe natuur, in komende 10 jaar te 

realiseren (obv Natuurpact) 



Bos dient vele doelen

Bos is belangrijk omdat het een bijdrage levert aan 

beleidsdoelen op het gebied van 

 klimaat 

 economie

 recreatie

 waterretentie

 fijnstofreductie

 biodiversiteit



Ontwikkelingen landbouw

Een kwart van de boeren heeft geen bedrijfsopvolger 

en overweegt binnen 10 jaar te stoppen.

Een kwart van de boeren heeft een inkomen beneden 

de armoedegrens



Het nieuwe wonen

 Komende jaren aanzienlijke woonopgave, groei van 

starters, ouderenwoningen, noodzaak verduurzaming en 

generatiebestendig wonen

 Enkele tientallen gemeenten experimenteren met tiny 

houses en andere vormen van kleinschalige bewoning

(o.a. Almere, Den Haag, Leiden, Den Helder, Zwolle, 

Boekel, Alkmaar, Hurdegaryp).





Functiecombinatie als sleutel

Combinatie van 

• landbouw, 

• agroforestry of voedselbossen,

• natuur, en/of

• tiny houses of kleinschalige bewoning



Bosnota Noord-Brabant

 Nieuwe woonplekken in het buitengebied zijn aan 

strenge regels gebonden. Indien er sprake is van 

landschappelijke meerwaarde, zijn extensieve vormen 

van wonen bespreekbaar.  Een voorbeeld daarvan is 

het wonen in zogenaamde tiny houses. 

 Er zijn ideeën om tiny houses te verbinden met nieuwe 

bospercelen, vergelijkbaar met nieuwe landgoederen. 

De meerwaarde van dit concept zal in pilots worden 

onderzocht. 





Grote verschillen in waarde grond

Hectare bos : € 10.000.-

Hectare landbouwgrond: € 65.000.-

Hectare met woonbestemming: € 500.000,-



Businesscase op hoofdlijn

opbrengst per ha

Opbrengst gemeente 

verpachten gemeentegrond 

tbv landbouw

€ 800,- - € 1.200,-

Opbrengst boer, verbouwen 

gewassen, exploitatie  

landbouwgrond

€ 2.000,- - € 5.000,-

Opbrengst functiecombinatie 

bos en tiny houses, (obv 3 TH 
per ha)

€ 7.500,- - € 9.000,-



Businesscase
Investering

(eenmalig)

Kosten Baten

Aankoop grond, 5 ha x € 60.000,- € 300.000,-

Planvorming, vergunningen, egaliseren, etc. € 50.000,-

Aanplant nieuw bos, 5 ha x € 8.000,- € 40.000

Afschrijvingskosten planvorming en 

aanplant, 15 jaar

€ 6.000,-

Rentekosten grond, 

2,5 % van € 300.000,-

€ 7.500,-

Beheerskosten (administratie, etc.) € 4.000

Pachtsom 15  tiny houses x 12 maanden

x € 200

€ 36.000

Jaarlijks inkomen uit 5 ha bos en 15 tiny 

houses (NB, excl. opbrengst voedselbos)

€ 18.500





Regelgeving

 Functiecombinatie vergt vaak aanpassing van 

bestemmingsplannen

 De nieuwe Omgevingswet biedt mogelijkheden. Er 

ontstaat meer ruimte voor functiecombinatie en voor 

maatschappelijke initiatieven (toelatingsplanologie).



Drie centrale principes Nationale Omgevingsvisie

• Meervoudig boven enkelvoudig

• Voorkomen van afwenteling

• De kwaliteiten van het gebied staan centraal.



Regelgeving

• Omgevingsvisie

• Omgevingsverordening

• Programma

• Omgevingsplan

• Omgevingsvergunning



Functiecombinatie is in beginsel mogelijk

• Dubbel bestemming

• Gemengde bestemming (alle functies)

• Voorbeeld: binnen dit gebied mogen maximaal x aantal woningen, 
bepaling type 

woningen, koppeling aan type natuur, etcetera





Conclusies

• Aanpassingen in regelgeving zijn nodig.

• Indien betrokken overheden dit als een wenselijk 
toekomstbeeld beschouwen, kunnen bestaande
juridische belemmeringen worden
weggenomen.

• Waar een wil is, is een weg…



Beren op de weg…

 Verschillende kokers

(natuur, wonen, ruimtelijke ordening, landbouw)

 Verschillende bestuurslagen (gemeente en provincie)

 Landbouwlobby

 Open landschap

 Financiële belangen

 Angst voor ‘Fort Oranje’

 De macht van het bestaande



Versterken landschappelijke kwaliteit

 Eisen van welstand aan de landschappelijke en architectonische 

kwaliteit van de tiny houses. 

 Denk aan ontwerp, materiaalkeuze, kleurstelling en de samenhang 

van het bouwwerk in de omgeving. 

 Door de combinatie van bos en de relatief geringe hoogte van de 

tiny houses is landschappelijke inpassing vaak goed mogelijk. 



Profiel tiny house bewoners 

 In alle leeftijdsgroepen, van 25-70 jaar

 Relatief vaak hoger opgeleid

 ZZP-er of in loondienst 

 Sterk maatschappelijk engagement 

 Budget voor pacht grond: 2.500 - 3.000 euro per jaar

 Daarnaast bereidheid bijdrage ‘in natura’

 Voorkeur voor wonen in kleine groepjes/ensembles van 
ongeveer 10 Tiny houses



Mogelijke afspraken met bewoners

 Onderschrijven van het gedachtegoed van de Tiny House 

beweging waarbij milieuvriendelijk en eenvoudig wonen centraal 

staat.

 Ambitie om ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te verkleinen.  

 Gebruik van circulair bouwmateriaal.

 Toetreding en deelname aan een bewonersvereniging.

 Bereidheid om notk aantal uren per maand te werken in beheer 

natuur.

 Geen verhuur van woningen

 Deel terrein toegankelijk als openbaar plukbos of voor recreatie

 Publiekrechtelijk en privaatrechtelijk borgen





VOORBEELD 1:
Omzetting 
agrarisch gebied



VOORBEELD 1:
Omzetting 
agrarisch gebied



Wat sta je toe?

Afwegingskaders

bebouwing per hectare 10.000 m0 m

gebonden buitenruimte per hectare

BUITENGEBIED

10.000 m0 m

100

800

Aantal tiny houses per hectare 200

2



Activiteiten Testlab rond locaties

• Gesprekken met boeren, landeigenaren, gemeenten en 

provincies 

• Planvorming, advies

• Oproep bewoners (i.s.m. Tiny House Nederland)

• Scan juridische aspecten

• Uitwerken businesscase

• Leerbijeenkomsten



Resultaten Testlab

• 10-15 pilots, plannen in procedure, grote variëteit

• Netwerk van contacten bij gemeenten, provincies en rijk

• Zicht op tientallen uitgewerkte bewonersinitiatieven 

• Beleidskader, afwegingskader, businesscase

• Publiciteit (o.a. Trouw, Financieel Dagblad, vakblad 

Groen)

• ‘Het zit in de lucht…’



Partners Testlab

• Instituut Maatschappelijke Innovatie

• Natuurverdubbelaars

• Ministerie van BZK

• Staatsbosbeheer

• Tiny House Nederland





Meer informatie:

Guido Enthoven, Instituut Maatschappelijke Innovatie

g.enthoven@imi.nu, 06 5429 8149

mailto:g.enthoven@imi.nu

