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Autonomie

Autonomie geeft de mogelijkheid om een eigen koers te gaan 

varen. Het is daarom, dat ik mij in eerste instantie wil richten 

op autonomie. Later ontstaat dan vanzelf een samenwerking 

met anderen.

Autonomie betekent dat alles in je huisje kan functioneren 

zonder hulp van buitenaf. De installaties zijn simpel en 

degelijk uitgevoerd. Als iets desondanks niet werkt moet je het 

zelf eenvoudig kunnen repareren.

Een voorstel

Ik stel kleine en verplaatsbare huisjes voor als opstartproject. 

De ecologische transitie in miniatuur. We gaan ons best doen 

om iets te bouwen dat  betaalbaar en haalbaar is. Zelfbouw speelt 

een belangrijke rol. Er is een gedetailleerd bouwplan. Laten 

we starten met de meest simpele en transportabele versie van 

Carnélian. Op pagina 5 zijn hiervan de tekeningen bijgevoegd.  

Alle andere ontwerpen in deze brochure zijn toegevoegd als 

inspiratie. Een verplaatsbaar huisje is relatief duur. Als er een 

terrein beschikbaar is voor permanente bebouwing, dan gaat 

de voorkeur naar bouwen met strobalen en klei. Hiervan zijn 

op de laatste pagina’s 2 voorbeelden te zien.

Zolang je het huisje niet zelf gebruikt kunnen we het verhuren.  

Het is misschien een idee om aan verschillende types en 

varianten te werken. Je kunt dan in een vakantie verschillende 

oplossingen uitproberen.  De feedback kunnen we gebruiken 

om de details te verbeteren.

Introductie
Netwerk

Verder is het de bedoeling om een actief netwerk op te zetten 

met alle eigenaars van de huisjes.

Dit netwerk is er om ervaringen te delen en om elkaar te helpen. 

OikosLibre

OikosLibre is een winkel voor ecologische bouwmaterialen. 

Verder kun je bij OikosLibre een cursus volgen. In het begin zal 

de aandacht voornamelijk gericht zijn op de bouw van je eigen 

huisje. Na verloop van tijd zullen meer cursusonderwerpen 

worden toegevoegd.

Oikos is het griekse woord voor een huishouden. Het woord 

economie is hiervan afgeleid. Een Oikos in de betekenis zoals 

wij die gebruiken is meer je dagelijkse omgeving. De plek waar 

je 90% van de tijd bent.

Libre betekent in het frans ‘vrij’, maar ook ‘beschikbaar’ of 

‘onbelemmerd.

OikosLibre wil de basis leggen voor een ‘vrij thuis’. Verder gaat 

het bij OikosLibre over duurzaamheid, ecologie en autonomie.

Autonomie en daardoor onafhankelijkheid, is de basis voor 

vrijheid. Het is de bedoeling om de verplaatsbare huisjes 

uiteindelijk neer te zetten op plekken waar een productie 

van voedsel gerealiseerd kan worden. Dit is een belangrijke 

volgende stap naar onafhankelijkheid.
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Online meeting

Je kunt he aanmelden voor een onlne meeting op 10 januari 

2023 om vragen te stellen. www.oikoslibre.org/start

Cursus

Begin volgend jaar wordt een cursus in Frankrijk gepland om 

te leren hoe je je eigen huisje bouwt. Hierover meer op de 

laatste pagina. Deze cursus zal ook online gegeven worden.

De cursus krijgt het karakter van een VWO natuurkunde les. 

Het is belangrijk dat de deelnemers werkelijk snappen hoe het 

huisje werkt en hoe je het comfortabel krijgt. 

Een belangrijk onderdeel van autonomie is het vermogen 

op te improviseren. Hiervoor moet je kennis hebben van de 

principes, zodat je met het materiaal dat je voorhanden hebt 

tot een zo optimaal mogelijk resultaat kunt komen.

Veel professionals kunnen niet improviseren. Ze doen dag in 

dag uit hetzelfde met standaard producten uit de winkel. Wat 

doe je als deze producten niet meer te krijgen zijn?

Basis cursus

Er zal ook een basis cursus gegeven worden voor de mensen 

die helemaal geen ervaring hebben en weinig technisch of 

natuurkundig inzicht. Deze cursus heeft meer het karakter van 

een handleiding van Carnélian. 

Alle details van het huisje worden uitgelegd en er is ruimte 

voor vragen.

De eerste stap
Je eigen traject naar autonomie

Afhankelijk van je ervaring en mogelijkheden kun je samen 

met ons een pad uitstippelen om onafhankelijker te worden.

Misschien is een verplaatsbaar mini huisje niet de ideale 

oplossing voor je. 

We kunnen ook kijken hoe we een bestaand huis autonomer 

kunnen krijgen. Wat veel mensen onderschatten is dat 

een ‘normaal’ huis, vrij snel onbewoonbaar wordt als je 

geen electriciteit en verwarming hebt. Zonder electriciteit 

is er bijvoorbeeld geen stromend water. Een toilet is dan 

onbruikbaar.

Realiseer je dat het pas goed gaat met jou, als het met iedereen 

in de omgeving goed gaat. Het heeft niet zoveel zin om het in 

je eentje helemaal voorelkaar te hebben, als de buren dat niet 

doen.

In onzekere tijden is het belangrijk om een strategie te hebben 

die werkt in meerdere scenario’s. Een verplaatsbaar en 

autonoom huisje geeft je de meeste mogelijkheden.

Er bestaat de kans dat men huizen economisch gezien 

waardeloos wil maken door CO2 belasting en regelgeving bij 

verkoop. Een verplaatsbaar huisje is niet geregistreerd als 

jouw eigendom en het zal voor de overheid moeilijk worden 

om het van je af te pakken of te belasten. 

Door nu al rekening te houden met toekomstige milieu regels, 

kunnen we problemen voorkomen. Verder moeten we flexibele 

plekken vinden om de huisjes neer te zetten.



In een klein huisje is ruimte genoeg voor grote ideeën
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Thuis
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Keep it simple

Carnelian is een klein huisje met de maat van een 20 foot zeecontainer. Het terras heeft 

dezelfde maat en hierin is de wateropslag en een rietbedfilter opgenomen. Het huisje 

kan worden verplaatst op een vrachtwagen of een grote aanhanger. Carnelian is er er 

in 3 versies. Naast de basisversie is er een meer afgeronde variant en een extra lichte 

en transportabele versie.

De uitdaging is om het huisje zo te maken dat het interieur de kwaliteit van een 

antiek meubel krijgt. De magie van Carnélian zit in de details.  Alle overwegingen en 

gekozen oplossingen worden in het bouwboek verder uitgewerkt. De modules kunnen 

geschakeld worden om een groter huis te realiseren. Voor het transport kunnen de 

dakrand en dakopbouw gedemonteerd worden.

Carnélian
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stockage d'eau 2m3

semi-remorque surbaissée 885 ( autoroute 4 m max.)
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Geïsoleerd met strobalen

Het huis heeft gevels van strobalen en de afwerking is klei. Het is daardoor 

een comfortabel en goed geïsoleerd huis. 

Améthyste heeft een traditionele en tijdloze uitstraling. Het huis voegt zich 

daarom goed in een oude stadskern of klein dorp.

De bouwmethode maakt het mogelijk om de beganegrond vloer zonder beton 

te maken. Alleen onde de houten kolommen komen prefab betonvoeten.

/
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Unieke vormgeving

Onyx is vormgegeven om een onderdeel 

te zijn van het landschap. Het gekromde 

plafond geeft verder een unieke 

meerwaarde aan het interieur.

Het basisontwerp van 40 m² is zo 

compact en functioneel mogelijk.

Door de geringe hoogte en de simpele 

constructie, is Onyx goed zelf te bouwen.



cursus 
Het doel van de cursus is om je op weg te helpen bij de bouw van je eigen transportabele en 
autonome mini huisje. Autonoom betekent dat alles functioneert zonder hulp van buiten. De 
cursus wordt gegeven door Peter Blok. Hij is architect en heeft 15 jaar ervaring met zelfbouw 
en een leven zonder electriciteitsaansluiting.

De cursus is voor iedereen zonder bouwervaring. In Frankrijk gaan we de huisjes in 
atelierverband bouwen. Afhankelijk van ieders mogelijkheden kijken we hoe voor alle 
deelnemers een huisje gerealiseerd kan worden. Je krijgt het cursustarief♣♣ van 200 € ♣♣♣ als 
korting terug, bij aanschaf van de materialen of een bouwhandleiding bij OikosLibre

Een belangrijk onderdeel van de cursus is elkaar te leren kennen en het denken buiten kaders.

cursus in Frankrijk  950 € pp.

27 februari t/m 3 maart of 
1 mei t/m 5 mei of
12 t/m16 juni

• bouw / ontwerp / gereedschap
• isolatie
• water
• electra
• verwarming comfort
• duurzaamheid / geld
• esthetiek / cultuur
• gezondheid / zingeving

Voor de cursus in Frankrijk zijn er 4 sprekers
• astrologie
• voeding
• pendelen / gezondheid
• hoe organiseer je jezelf

*

Programma
zondagavond aankomst

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
10-12 cursusmodules
14-16 gast spreker
17-19 cursusmodules
20-22 avond atelier

woensdag kennismaking en excursie
zaterdag terugreis online cursus 200 € pp. 

8x 2 uur  19-21 h  ma/di do/vr 13 -24 maart
inclusief werkboek

*Dit is nog een voorlopig programma. 
 De prijs is inclusief vol pension verblijf en les materiaal

autonomie 

www.o ikos l ibre .org/start


