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Klein en fijnWAARDE 
TOEVOEGEN

Steeds meer mensen overwegen een leven
in een piepklein huisje. Dus zien bouwers 
en architecten daar brood in. Een recent 
initiatief is Petit Place dat volledig modulair 
én duurzaam gebouwd wordt van uit hout ge-
freesde elementen. De klant krijgt een keuze 
door de aangeboden variatie aan vormen. Hij 
of zijn kan de gewenste grootte bepalen en 
het petieterige huisje kant-en-klaar kopen of 
zelf in elkaar in elkaar zetten. Wie zo’n Petit 
Place in het echt wil zien, rijdt naar de water-
toren in Zwijndrecht waar zo’n huisje staat.

Dampopen Bouwtechnisch is de Petit 
Place ook interessant, want gemaakt van een 
dampopen gevel, vloer en dak en voorzien 
van de ISO-vlasisolatie. De kozijnen zijn 
samengesteld van Iroko met triple glas. Een 
ademende Gore-Tex-folie aan de buitenzijde 
houdt water en wind buiten de deur. De 
belofte: een RC van 7+. Uiteraard wordt de 
Petit Place voorzien van zonnepanelen die in 
de gevels en op het dak zijn verwerkt. De klant 
mag ook kiezen voor een bouwschil van groen 
of van afvalhout. 

Boek over klein leven Wie meer 
wil weten over kleine, innovatief 
samengestelde gebouwen, schaft het 
boek Slim Ruimtegebruik 2 van Marcel 
van Mierlo aan (ook verkrijgbaar als 

e-book). Van Mierlo verwacht dat met de 
groei van eenpersoonshuishoudens de 
vraag naar kleine gebouwen flink gaat 
toenemen. De huisjes zijn ook geschikt als 
mantelzorgwoningen en tuinkantoor. 
Meer informatie: www.petitplace.nl en 
www.bouwtotaal.nl/slim-ruimtegebruik-2

Een recente ervaring. Vaatwasser stuk, 
ben ik tegen verzekerd, dus dat gaat 
goedkomen. Gebeld en de volgende dag 

neemt het reparatiebedrijf contact op. “Tja, 
erg druk, over drie weken kom ik langs.” De 
vaatwasser is vijftien jaar oud en de motor 
blijkt defect, is te vervangen, maar moet wel 
besteld worden. “Ik laat weten wanneer het 
binnen is”. 

Na twee weken maar eens gebeld. Wat 
een geluk, de motor komt morgen binnen 
en dan plannen ze de reparatie gelijk in. 
Twee weken verder, reparatie uitgevoerd. 
Maar de vaatwasser past niet helemaal 
goed want de slang zat erachter klem en de 
pootjes moeten nog afgesteld worden. “Maar 
bedankt voor de koffie, u bent de eerste 
vandaag die het aanbiedt. Ik moet nu naar 
de volgende afspraak, het is zo druk, weet 
u”, mij verbouwereerd achterlatend. Bij het 
terugplaatsen blijkt de vaatwasser te lekken, 
niet veel, maar toch. Over drie weken heeft de 
monteur weer tijd of natuurlijk eerder als er 
een afspraak uitvalt. 

Waarschijnlijk heeft hij het gevoel dat hij zijn 
best doet. Hij werkt zich een slag in de rondte 
en komt elke afspraak na. Maar van mij kan hij 
zakken, een reparatie met een doorlooptijd 
van drie maanden en mij met de troep 
achterlaten. Herkenbaar? Niet goed! 

De klant mag kiezen voor een
bouwschil van groen of 

van afvalhout

Hij werkt zich een slag
in de rondte en komt
elke afspraak na

Denk eens aan 
Betonstation

Heb je een paar kuub beton nodig? Denk
dan eens aan Betonstation. Deze organisatie 
opende onlangs het twaalfde betonafhaal-
station. De ambitie: binnen een paar jaar 40 
stations. Betonstation geeft aan dat je wel-
kom bent voor het ophalen van minimaal 150 
liter beton, stabilisatiezand of vloerspecie. 
Je mag verwachten dat het station snel de 
gewenste hoeveelheid beton van constante 
hoge kwaliteit levert, aldus de initiatiefne-
mers. Een Betonstation is van maandag tot 
en met zaterdag geopend.
Meer informatie: betonstations.nl
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