
AANLEIDING
In het buitengebied van Nederland stapelen diverse opgaven zich op. Er is bij veel 
erfeigenaren (waaronder agrariërs) behoefte aan nieuw financieel perspectief; 
er is behoefte aan een diverser woonaanbod; er moeten (regionale) stappen 
worden gezet in het klimaatbeleid; en Nederland heeft zich gecommitteerd aan 
het realiseren van nieuwe natuur. Dit betekent voor gemeenten en provincies een 
zoektocht hoe deze veranderende verantwoordelijkheid zo goed mogelijk op te 
pakken. In het Testlab ‘Nieuw Bos en Klein Wonen’ verkennen we een denkrichting 
die een gecombineerde oplossing bied: hoe kan natuur gerealiseerd worden met een 
verdienmodel via het mogelijk maken van Tiny Houses op grond van erfeigenaren?  
In deze factsheet gaan we kort in op deze opgaven, het idee van het Testlab en de 
praktische uitwerking hiervan.

Nieuw perspectief voor erfeigenaren
Vele erfeigenaren, vooral agrariërs, hebben het niet gemakkelijk. Landelijk gezien 
leeft 25% van de agrariërs onder de armoedegrens en 25% denkt er aan om 
binnen 10 jaar te stoppen vanwege gebrek aan opvolging. Daarnaast ligt er een 
toenemende druk op agrariërs vanwege de impact van landbouwactiviteiten op 
onder andere biodiversiteit, het klimaat en het landschap. Het is om deze reden 
dat de nationale overheid, provincies en gemeenten ambities formuleren voor 
een transitie naar een duurzamer en economisch rendabeler buitengebied. In dit 
perspectief is ook veel ruimte voor verbredende landbouwactiviteiten, waaronder 
cross-over met natuurbeheer, recreatie, zorg,  korte ketens en wonen. Het is dit 
haakje waarin we binnen het Testlab beogen om met gemeenten en provincies een 
toekomstrobuust perspectief concreet uit te werken waarin buitengebied, bewoning 
en natuur samengaan.

Diverser woonaanbod
De komende jaren zal de woningvoorraad aanzienlijk uitgebreid moeten worden, 
met bijzondere aandacht voor starterswoningen, ouderenwoningen en het 
verduurzamen van woningen. Er is een toenemende behoefte aan Tiny Houses en 
andere vormen van kleinschalige bewoning. Het aandeel eenpersoonshuishoudens 
is groot in Nederland en tegelijkertijd bestaan er relatief weinig woningen voor 
deze groep. Volgens Platform 31 zijn Tiny Houses een interessante aanvulling op 
de bestaande woningvoorraad, zeker in het licht van de demografische trends, 
met name wanneer deze gecombineerd worden met andere opgaven waaronder 
klimaatadaptatie, biodiversiteit en de woonopgave. Hier ligt een grote kans voor 
gemeenten.
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Testlab 
Nieuw Bos en Tiny Houses



Klimaat- en natuuropgave
Nederland wil volgens het Klimaatakkoord de komende jaren grote stappen zetten 
op het gebied van klimaatbeleid. Zo staat in het klimaatakkoord dat de provincies 
en gemeenten regelen dat vanaf de herziening van de omgevingsvisie bij de 
realisatie van nieuwe wijken ook bos wordt gerealiseerd (én gefinancierd). Nieuw 
bos draagt namelijk bij aan de klimaatdoelstellingen; de aanplant van nieuw bos is 
een uitstekende manier om bovengronds CO2 op te slaan. Daarnaast zorgen bomen 
voor een schonere lucht, ze houden water vast, hout kan worden gebruikt
voor bio-based bouwen en de aanplant van meer bos bevordert de toename van
biodiversiteit. Nieuw bos biedt ook mogelijkheden voor recreatie. Daarnaast 
wordt door het realiseren van bos ook voldaan aan de ambitie van provincies en 
gemeenten om in het kader van het Natuurpact vóór 2027 in totaal 52.000 hectare 
nieuwe natuur te realiseren.

HET TESTLAB ALS EXPERIMENTEERRUIMTE VOOR 
FUNCTIECOMBINATIE
In het Testlab werken we samen met deelnemende gemeenten en provincies het idee 
uit om natuur te ontwikkelen bij erfeigenaren (bijvoorbeeld op landbouwgrond) met 
Tiny Houses als verdienmodel. Door Tiny Houses te verkopen of te verhuren ontstaat 
er een business case voor erfeigenaren die in het geval van eigen grond in 6 jaar 
break-even kan zijn. De vraag naar Tiny Houses in Nederland is vele malen groter 
dan het aanbod. Ontwikkelingen rond Tiny Houses zijn vanuit duurzaam perspectief 
interessant, omdat de ecologische voetafdruk van deze woningen zeer gering is 
en omdat zij nieuwe mogelijkheden bieden voor passende bewoning. Provincies 
en gemeenten hebben een belangrijke rol in het faciliteren van deze ontwikkeling 
in termen van ruimtelijke bestemming en vergunningverlening. Dit betekent onder 
andere meedenken welke wet- en regelgeving en ruimtelijke kaders moeten 
meebewegen (o.a. bestemmingsplan) om de ontwikkeling van Tiny Houses, natuur en 
landbouw/recreatie mogelijk te maken.

OPZET TESTLAB
Binnen het Testlab lopen er twee parallelle trajecten: een Quick Scan per 
deelnemende gemeente of provincie en een landelijke Community of Practice (CoP) 
met alle deelnemende partijen. Binnen deze trajecten ligt de focus in eerste instantie 
op drie onderdelen: locaties, business case en regelgeving. Naar behoefte zal er ook 
aandacht zijn voor: communicatie, ecologie en klimaatgunstige beplanting,
ontwikkeling van Tiny Houses en politiek en maatschappelijk draagvlak. Binnen deze 
trajecten brengt ieder zijn of haar eigen expertise en ervaringen in. In de Quick 
Scan wordt in een aantal bijeenkomsten met interne en externe stakeholders de 
haalbaarheid van een project onderzocht. 

De landelijke CoP bestaat uit een aantal informatieve bijeenkomsten waarbij 
verschillende gemeenten en provincies samenkomen om gezamenlijk lastige 
vraagstukken op te lossen, zoals vragen omtrent regelgeving ende nieuwe 
Omgevingswet.

VERWACHTE RESULTATEN
Door dit traject in te steken als een Community of Practice wordt er een hoge mate
van lerend vermogen georganiseerd tegen een relatief laag budget per deelnemer.
Het Testlab beoogt de volgende resultaten te realiseren:
• Identificeren van concrete locaties waar wonen, natuur en landbouw samengaan;
• Doorrekenen van specifieke business case van gemeente of provincie;
• Faciliteren van workshops om gezamenlijk de wet- en regelgeving mee te laten 

bewegen.

Wikkelhouse

Nationale klimaattop 2016

Sol Duc cabin

KODA Walking Concrete
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OVER DE INITIATIEFNEMERS 

Instituut Maatschappelijke Innovatie

Instituut Maatschappelijke Innovatie organiseert dialogen en ontwikkelt innovaties 
op het gebied van groene economie. IMI begeleidde in 2016 de totstandkoming 
van een ‘European Bioeconomy Manifesto’. In dezelfde periode organiseerde Guido 
Enthoven, oprichter en directeur van IMI, de stakeholderdialoog tussen bedrijven, 
overheden, koepels en NGO’s die uitmondde in het Actieplan Bos en Hout. In 2018 
verscheen als vervolg daarop de verkenning ‘Nieuw Bos en klein Wonen; een 
veelbelovende combinatie’. IMI werkt in opdracht van ministeries, provincies en 
gemeenten. 

De Natuurverdubbelaars

De Natuurverdubbelaars is een projectbureau op het gebied van biodiversiteit, 
ecosystemen en natuurlijk kapitaal en verbindt in haar projecten economie met 
ecologie. De Natuurverdubbelaars ontwikkelen business cases voor het verhogen 
van natuurwaarden en ontwikkeling van nieuwe natuur. Onder leiding van Daan 
Groot, lector “Innovatief ondernemen met natuur” aan HAS Hogeschool, werkt 
een multidisciplinair team aan concreet handelingsperspectief voor overheden en 
ondernemers. De Natuurverdubbelaars werkt in al haar projecten nauw samen met 
provincies, gemeenten en (agrarische) ondernemers. 

SAMENWERKINGSPARTNERS

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is enthousiast over de mogelijkheden voor functiecombinatie van 
klein wonen en nieuw bos op plekken met lokaal draagvlak. De functiecombinatie 
biedt de kans om nieuwe natuur te realiseren met locatiegebonden eigen inkomsten: 
natuur op eigen benen. Als het omzetting van agrarische grond betreft, zien we 
ook mogelijke biodiversiteitswinst en misschien zelfs een oplossing voor eventuele 
problemen met vermesting, bestrijdingsmiddelen en/of bedrijfsopvolging. 
Staatsbosbeheer zet graag zijn expertise in op het gebied van natuurontwikkeling 
en samenwerking tussen markt en overheid om uitvoering te geven aan eventuele 
wensen van lokale overheden die middels deze functiecombinatie willen bijdragen 
aan de woonopgave en natuurontwikkeling.

Tiny House Nederland

Stichting Tiny House Nederland is het landelijke platform voor kennisdeling in 
de Tiny House beweging in Nederland waarbij betaalbaar, milieuvriendelijk en 
eenvoudig wonen en leven centraal staat. Door het verstrekken van informatie, het 
verbinden van mensen en het creëren van draagvlak maken we het mogelijk dat 
mensen in Nederland klein en duurzaam kunnen wonen. Op Facebook heeft Tiny 
House Nederland ruim 25.000 actieve volgers en ruim 15.000 bezoekers per maand 
vinden hun weg naar de website www.tinyhousenederland.nl.

De Natuurverdubbelaars
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