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NEZZT WINT PRIJSVRAAG ‘BEVRIJD WONEN, JOUW IDEALE TINY HOUSE 

IN ALMERE’ 

Tiny Housing, je kunt er de laatste maanden niet meer omheen. Het enthousiasme voor 

dit fenomeen is de laatste tijd sterk gegroeid. In februari heeft de gemeente Almere in 

samenwerking met Het Woningbouwatelier een prijsvraag uitgeschreven, gericht op 

nieuwe ideeën met betrekking tot wonen. NEZZT schreef zich in. 

De Tiny House Movement maakt zich wereldwijd sterk voor een ander soort woning dan gebruikelijk. 

Het is niet belangrijk om een groot huis te hebben, bij Tiny Housing richt men zich op een efficiënte 

woning. Betaalbaarheid, duurzaamheid, een uniek karakter en een vorm van ‘bevrijd wonen’ zijn de 

leidende principes. De beweging is ontstaan in de VS, maar inmiddels zijn er ook in Nederland veel 

sympathisanten. 

Prijsvraag ‘Bevrijd wonen’ 

De gemeente Almere heeft het initiatief genomen om de behoefte en mogelijkheden van huisvesting 

van kleine huishoudens in compacte, betaalbare huizen nader te verkennen. Hiervoor hebben zij de 

BouwEXPO 2016/2017 in het leven geroepen. De BouwEXPO 2016/2017 wil de aanjager zijn van een 

innovatieve, betaalbare en duurzame bouwstroom die staat voor een vorm van ‘bevrijd wonen’. 

In het kader van de BouwEXPO 2016/2017 heeft de gemeente Almere in samenwerking met Het 

Woningbouwatelier een ideeënprijsvraag georganiseerd, gericht op vernieuwende ideeën met 

betrekking tot wonen. 

Op woensdag 6 juli werden de winnaars bekend gemaakt van de prijsvraag ‘Bevrijd Wonen, Jouw 

Ideale Tiny House in Almere’. Onder het toeziend oog van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) 

maakte een deskundige vakjury, onder voorzitterschap van burgemeester Weerwind, de winnaars 

bekend. NEZZT won in de categorie Tiny Housing Permanent. De winnaars krijgen een optie op een 

bouwlocatie en kunnen vanaf dat moment starten met de realisering van hun Tiny House.  

Een collectief van kennis en ervaring 

'Royaal wonen in 't klein' is een productie van NEZZT. Onder dit motto hebben zij een gezamenlijke 

visie gepresenteerd: Klein is fijn. Zeker als je royaal kunt wonen in ‘t klein. Met comfort, unieke 

kwaliteit en een persoonlijk interieur. Compact en zeer efficiënt. Duurzaam en energiebesparend door 

geavanceerde technologie. 

Klein, kleiner, kleinst. Dat is de essentie van de veranderende bouw- en woonwensen. Je ziet het 

overal om je heen. Gezinnen worden kleiner en het aantal alleenstaanden groeit gestaag. Daarnaast 

hecht een groter wordende generatie waarde aan een andere manier van leven. Niet vanuit 

verplichtingen, verantwoordelijkheden en bezit, maar vanuit volledige vrijheid. Dat telt. 
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Het ontwerp 

‘Royaal wonen in ’t klein’ gaat uit van één unieke gedachte: een multifunctionele basis met een vast 

vierkant formaat van 30m2. Met een interieur dat de woning in een handomdraai aanpast aan de 

gewenste ruimte. 30m2 is een perfecte basis om te eten, relaxen, feesten of ontmoeten. Sterker nog: 

het interieur past zich continu aan op de dagelijkse veranderende behoeften. Zo wordt elke dag het 

maximale uit een woning gehaald. 

De mogelijkheden om invulling te geven aan woonwensen zijn enorm. Een slimme, flexibele 

kastenwand kan namelijk invulling geven aan verschillende woonscenario’s. In één simpele beweging 

wordt de woonkamer, een slaapkamer, een eetkamer, een feestruimte of bioscoopruimte. De ruimte 

zoals jij het wilt, wanneer jij het wilt. 

De geschakelde gevelpanelen verwijzen naar de kenmerkende gewassen en verkavelde akkers van  

Flevoland. Elke akker met zijn eigen gebruik en karakter in de verschillende seizoenen. Zo ook het 

cluster dat meebeweegt met de diverse momenten van de dag. Het gebruik van haar bewoners 

bepaalt hoe er van binnen en van buiten beleefd wordt. Onze Tiny Houses leven. 

 

BEELDMATERIAAL 

 

 



 

 

PERSBERICHT 

 

 

 
  3 

 

 

NEZZT…VAN GOEDEN HUIZE 

In NEZZT bundelen zich de visie, expertise en innovatiekracht van een drietal kartrekkers. DEMEEUW, 

al vele jaren toonaangevende speler in flexibel bouwen. diederendirrix architectuur & stedenbouw, 

een van de meest trendsettende bureaus voor architectuur en stedenbouw. En C-twee, een 

communicatiebureau met een heldere kijk op nieuwe lifestyletrends. Partijen die de gebaande paden 

durven te verlaten en in alles wat ze doen uitgaan van de wereld om hen heen. 

Bij deze slimme alliantie sluiten zich meer en meer partijen aan. Vernieuwers uit de wereld van 

energie, milieu en duurzaamheid. Van installatietechniek en ICT. Van toeleverende industrie en 

design. Denkers en doeners. Out of the box. Into the NEZZT. 
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Contact 

Dennis Bol 

d.bol@demeeuw.com 

06 – 10 812 813 

Fotomateriaal 

Bijgevoegd beeldmateriaal kan rechtenvrij worden gebruikt. Een hogere resolutiefoto is op verzoek 

beschikbaar. 

 


