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Inmiddels hebben tientallen mensen (en hun kinderen en honden) het
prototype bezocht tijdens de open dag in oktober 2018.
Ondanks het slechte weer, en het feit dat bij de eerste open dag niet alles
helemaal klaar was, waren alle reacties voor zover bekend, positief. Zelfs
nieuwsgierige architecten die zelf betrokken waren bij het ontwerpen van
een Tiny House bleven opvallen lang om te fotograferen en de kunst af te
kijken. Dit verbaasde mij toch. Immers, ik heb de kikker puur functioneel
ontworpen; alles wat niet strikt noodzakelijk was heb ik weggelaten.
Volgens het credo: “vorm volgt functie, of, als je wilt: LESS IS MORE.
Toch is de versie van het prototype, zoals gepresenteerd, ALL SEASON,
24/7 goed bewoonbaar. We noemen deze versie “DE MANSION”. De
overige versies, de “BASIC” en de “OUTDOOR” hebben iets minder
voorzieningen. Ze zijn bedoeld voor utiliteit, atelier of recreatie (ook terug
te vinden op onze website kleinisgroter.nl). “DE MANSION” is beschikbaar
in 2 varianten. De enkele, zoals het prototype, en de dubbele, met ruimt
voor een heel gezin. Met de gebruiks m2 van een woning in de sociale
sfeer (meer dan 60 m2) toch een “Tiny House”: minder dan 50 m2
grondvlak.
Vooral de recente bezoekers waren enthousiast over de verdieping
(entresol), inmiddels door een speciaal ontworpen trap makkelijker te
bereiken. Alle bezoekers waren onder de indruk van de riante ruimte
(groot genoeg voor een feestje). Het uitzicht en het bruikbare terras aan
de zuidkant. De optionele keuken, in combinatie met de uitklaptafel voor
5 personen, en van hetzelfde materiaal als de vloer (Bamboe) kreeg veel
complimenten. Wat opviel in vergelijking met de concurrentie waren de
verschillende bergruimten voor o.a. kleding, fietsen, wasmachine etc.
Een deel van de bezoekers heeft al een optie op grond. Andere zijn nog
zoekende. Veel gemeentes hebben (binnenkort) al grond ter beschikking.
Wij zullen dit in kaart gaan brengen dus houdt onze website
kleinisgroter.nl in de gaten!
Maandag 22 april (2e paasdag) zal een nieuwe open dag georganiseerd
worden van 12.00u tot 17.00u. Dan zal nog aandacht worden gegeven aan
verdere inrichting en binnenverlichting. Dan is er ook duidelijkheid over
levertijd en definitieve prijzen. Tot dan is het prototype altijd op afspraak
te bezichtigen. Bel Aukje Beukers: 06-46701739.

TIMANSARCHITECTUUR.NL

