TINY HOUSE
OP WIELEN
Als Menno het voor het zeggen zou hebben, dan
woonde hij in een soort Jan des Bouvrie-huis: licht
en leeg. Maar ja, Donna verscheen in zijn leven en
daarmee kwam er ook kleur en sfeer in huis.
Samen met drie meiden woont het stel in een tot
tiny house omgebouwde stacaravan.
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W

onen op 34 vierkante
meter met vijf personen,
kan dat? De familie Van
der Weg bewijst het. Het
tiny house (heel klein huis, red.) waar zij
in wonen is een tussenoplossing: de vorige
woning in Westergeest is al verkocht en
het nieuwe huis annex bedrijf wordt nog
gebouwd op het bedrijventerrein in Dokkum. Het perceel is zo groot, dat er ruimte
genoeg is voor een tijdelijke woning. En
wat voor een.
Menno van der Weg bouwde een oude
stacaravan in een paar maanden tijd om
tot een klein paleisje met alles erop en
eraan, inclusief vloerverwarming. Van
buiten afgetimmerd met hout en van
binnen met underlayment, wat het geheel
een Scandinavische uitstraling geeft.
GEEN CONSESSIES
Er zijn geen concessies gedaan aan de
afwerking: ook in de badkamer, toilet en
keuken zie je dat kwaliteit vooropstaat.
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Als je binnen zit, heb je niet het gevoel in
een stacaravan te zijn. De jongste kinderen
vermaken zich in het naastgelegen minispeeltuintje dat Menno en Donna zelf in
elkaar hebben getimmerd.
En de zestienjarige Ise, dochter van
Menno uit een eerdere relatie, vindt het
prima wonen in het tiny house. ,,In het
andere huis zat ik vaak alleen op mijn
kamer, hier maak ik mijn huiswerk aan
tafel of we zitten samen op de bank of op
het terras. Veel gezelliger zo. Het voelt
>>

De stacaravan kreeg een
royaal afdak met daaronder
een terras, zodat het gezin
ook beschut buiten kan
zitten. De naastgelegen zeecontainer – die nog geverfd
moet worden - dient als
schuurtje en opslagplaats.

Wie Donna (31) en Menno (48) van der Weg,
Ise (16), Vimé (5) en Novi (2).
Waar Dokkum.
Huis gebouwd jaren 80.
Wonen hier sinds februari 2022.
Soort huis tiny house (omgebouwde
stacaravan).
Woonoppervlakte 34m2.
Slaapkamers 2.
Favoriete plek op de bank en aan tafel.
Woonwensen container zwart verven.
Favoriete winkels Vos Groningen, woonbeurzen Milaan, Brussel, Parijs, Wonen&Co.
Instagram @donnavanderweg
@debontehontinterieur
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vaak net alsof we op vakantie zijn.’’
In de eenvoudige maar stijlvolle inrichting is de hand van Donna van der Weg te
zien. Samen met Menno runt ze woonwinkel en meubelontwerpstudio De Bonte
Hont, in 1998 door vader en zoon Van der
Weg opgericht. Ze ontwerpen en produceren meubels van hout en staal. ,,Menno is
van de grote lijnen en ik ben van de details”, aldus Donna.
VOORAL ROZE
En die details zijn in hun huidige minihuis
vooral roze, tot groot genoegen van de
drie dochters. Het boekje op de bijzettafel
met de titel Who’s afraid of pink, orange
en green spreekt wat dat betreft boekdelen. ,,Als het aan Menno zou liggen, dan
zou alles in Jan de Bouvrie-stijl zijn. Wit,
steriel, weinig meubels. Maar ja, hij is de
enige man in huis tussen vier vrouwen, hij
moet zich dus maar een beetje schikken,’’
lacht Donna.
Ise vult aan: ,,Dankzij Donna is er kleur
in huis gekomen. Wij hadden bijvoorbeeld
in ons vorige huis in Westergeest een
muur die eerst wit was en daarna zwart.
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Op de witstalen bijzettafel –
een product van de Bonte
Hont naar ontwerp van Menno
en Donna – staat een dierbaar
kunstwerkje van staal, gemaakt
door pake Hepke. De zes figuren
symboliseren de hele familie:
Menno, Donna, Hepke en
Ise (kinderen van Menno) en
Vimé en Novi (kinderen van
Menno en Donna).

Toen Donna in ons leven kwam veranderde dat al snel. De muur werd eerst blauw
en daarna roze.’’
De inrichting van het tiny house is basic
en licht, ruimte voor veel spullen is er ook
niet. De bank is het enige meubelstuk dat
meegekomen is uit het oude huis. De rest
is nieuw gekocht of zelfgemaakt. Dat
Menno en Donna in hun ontwerpen veel
met staal werken, zie je terug in de witstalen bijzettafel en de witstalen glazen deur

die het woongedeelte van het slaapgedeelte scheidt. De basis is aangevuld met (roze) accessoires en hier en
daar een gekkigheidje. Op de vensterbank
staat een spaarpot in de vorm van een
gouden haas, op het toilet rolt het papier
uit een polaroidcamera en in de badkamer
staat groot ‘get naked’ op de muur.
Het komt uit de koker van Donna: ,,Ik
hou van grapjes in huis. Het mag best een
beetje chaotisch, druk en uitgesproken
zijn, zo ben ik zelf ook. In dit tiny house is
het nog vrij rustig, maar in het nieuwe
huis zullen grappige elementen zeker
terugkomen.’’
Ise verbaast zich er niet over als er

Het mag best
een beetje
chaotisch en
druk zijn

Mijn vader zou alles leeghalen, hij houdt
niet van rotzooi en vindt het al snel troep

opeens een standbeeld of een gekke poster in huis hangt. ,,Dat is echt iets voor
Donna. Mijn vader zou alles leeghalen. Hij
houdt ook niet van rotzooi en vindt het al
snel troep. Alles moet netjes en opgeruimd zijn.’’
WAAR JE WILT
Voor de kerst verhuist de familie naar hun
nieuwe woning, een paar meter verderop.
Ook dat is een familieproject: Menno en
Donna hebben alles uitgedacht en Menno’s zoon Hepke, student bouwkunde aan
NHL Stenden, tekende voor het ontwerp.
,,Als alles klaar is, verkopen we het tiny

Vimé deelt haar slaapkamer met grote zus Ise en jongste dochter
Novi slaapt bij Menno en Donna op de kamer. Ook in de
slaapkamers is gebruik gemaakt van underlayment. Om te
voorkomen dat de meiden op het hoge bed eruit vallen, heeft
Menno er een witstalen frame op gemonteerd.
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house”, vertelt Menno. ,,Zover is het nog
lang niet, maar voor de verbouwde stacaravan hebben zich nu al gegadigden gemeld. Het is een tiny house op wielen, dus
het kan vervoerd worden naar elke plek
die je maar wilt.’’
Hoe de inrichting van het nieuwe huis
eruit komt te zien? Donna: ,,Dat weten we
nog niet.’’ Menno, lachend: ,,Ik schik me in
de caravan, maar in het nieuwe huis komt
in elk geval geen roze.’’ Donna: ,,Dat zullen
we nog wel eens zien. Kom volgend jaar
maar terug om te kijken. We gaan dan
van 34 naar 140 fantastische vierkante
meters.’’

De kinderen vermaken zich in
het speeltuintje naast het
tiny house. Het houten huisje op
palen is door Menno en Donna
ontworpen en in elkaar gezet.
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