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Hennie Tibben is de eerste bewoner van een Tiny House in 

Almere: het Wikkelhouse. In een exclusief interview vertelt zij 

aan PoortNieuws over haar idee om klein te gaan wonen, haar 

zoektocht naar een passend huisje op een mooie plek en de 

eerste periode in haar ideale huis.

Hennie Tibben wilde 
‘ontspullen’ en ging Tiny 
wonen in Almere Poort

Dit is alles
Als ik op een zomerse vrijdagochtend 
kom aanfietsen, veegt Hennie haar ve-
randa schoon. “Met al dat bouwzand 
blijf je vegen. Maar het is zo gebeurd”, 
lacht ze. “Ik wilde je een plek aanbieden 
op de bank, maar deze is helaas in de 
verkeerde kleur geleverd, dus laat ik hem 
in de doos”. Voor het gemak verhuizen 
we naar Lunchtijd in de Homerusmarkt, 
maar niet voordat ik het interieur van het 
Wikkelhouse goed heb bekeken. Hennie 
vertelt dat ze echt al over is, haar vorige 
huis is reeds lang verkocht en er staan 
geen spullen meer elders opgeslagen. 

“Dit is alles wat ik heb. Doordat ik zo 
kritisch moet zijn over welke dingen ik 
nodig heb, is wat ik heb me dierbaar. In 
Rotterdam is mijn vouwfiets gestolen, 
daar was ik behoorlijk stuk van. Het is 
nooit leuk als je bestolen wordt, maar die 
fiets was mijn enige eigen vervoermid-
del, mijn verlengstuk tussen de trein en 
waar ik moest zijn”. Inmiddels heeft ze 
een nieuw exemplaar aangeschaft.

De mooie houten keuken kende ik al 
van de foto. Nieuwsgierig ontdek ik de 
rest van het huis. Achter heeft het huis 
een zelfde raampartij als voor, en daar 
bevindt zich de slaapkamer. Tussen de 
woonkamer en de slaapkamer zijn nog 
twee afgesloten ruimtes, een badkamer, 
mét een wasmachine, en een berging. 
“Een wasdroger en een vaatwasser heb 
ik niet. Zelfs de printer heb ik de deur uit 
gedaan. Ik heb het allemaal niet nodig”. 

Experimenteren
Hennie werd bijna vijftig in een koophuis 
in Utrecht toen ze na ging denken over 
wat zij verder wilde. “Ik schrok toen ik 
uitgerekend had wanneer ik hypotheek-
vrij zou zijn. Die last wilde ik niet. Ik wil-
de ook minder verspillen. En ik dacht na 
over het scheiden van werken en wonen”. 
Ik zette mijn huis te koop zonder te weten 
wat er daarna zou komen. Een jaar lang 
heb ik op huizen van anderen gepast. Die 
tijd had ik ook echt nodig, voor het pro-
ces van nadenken, ‘ontspullen’ en expe-

rimenteren. Op een dag zag ik een video 
van het Wikkelhouse en ik was meteen 
enthousiast. Ik deelde het op Facebook en 
het ging bijna ‘viral’ – mensen vonden 
het leuk en echt iets voor mij. 

Design en duurzaamheid
De ontwikkelaar bedacht het Wikkel-
house als ideale combinatie van design 
en duurzaamheid. Er bestaan inmiddels 
zo’n 15 exemplaren, maar ik ben de eer-
ste permanente bewoner. De andere wor-
den gebruikt als vakantiehuisje (Stay-
okay!) of als werkruimte. Maar behalve 
mijn ideale huis had ik ook een plek 
nodig waar het gerealiseerd kan wor-
den. Na veel uitzoekwerk ben ik bij de 
ontwikkelaar op de koffie gegaan. Toen 
bleek dat hij met Wikkelhouse meedeed 
aan de prijsvraag ‘Bevrijd Wonen. Jouw 
Tiny House in Almere!’. En zo kwam ik 
uiteindelijk bij de Bouw EXPO hier in het 
Homeruskwartier uit. 

In juli 2016 werd het Wikkelhouse één 
van de prijswinnaars. Daarna maakten 
we snel afspraken als bouwer en bewo-
ner en begon het lange proces van ver-
kavelen en vergunnen. Half juni 2017 is 
het huis geplaatst. Tijdens de Grote Tiny 
Buurtborrel op 16 juni was het al te zien. 
Toen kon ik er echter nog niet in gaan 
wonen. Omdat ik de eerste bewoner was 
die moest worden aangesloten op water, 
elektriciteit en glasvezel, ging het zeker 
niet vanzelf. Toen op 1 juli tijdens ‘Dwars 
door Poort’ 70 fietsers op bezoek kwa-
men, moest ik een waarschuwing op mijn 
toilet plakken. Het echte woonavontuur 
begint eigenlijk nu pas”.

Vasthouden
Hennie runt haar eigen bedrijf als busi-
nesscoach. “Twee dagen per week werk 
ik op een flexplek aan het Leidseplein in 
Amsterdam. Voor mij is dit ideaal. Mijn 
klanten zijn dienstverlenende ZZP’ers en 
MKB’ers. Als je diensten niet helder ver-
woordt en op de markt zet, moet je steeds 
harder werken. Eigenlijk leer ik ze de boel 
om te draaien: een aanbod op maat te ma-
ken voor zichzelf. Dan kun je lekker wer-
ken en met voldoening. Zelf werk ik graag 
1-op-1 en geef ik workshops en webinars 
aan groepen. Zo heb ik nu voor mezelf 
een mooi leven gecreëerd dat bij me past. 
En dat wil ik vasthouden”.
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