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Jaren geleden opperden we in ons 
tijdschrift De Twaalf Ambachten 
dat er wellicht woonmogelijkheden 
zijn, met name voor alleenstaanden 
zoals studenten, op industrieter-
reinen. Omdat inbraken en diefstal-
len daar nog steeds voorkomen, en 
politiesurveillance ontoereikend is 
ziet menige ondernemer graag dat 
iemand een oogje in het zeil houdt. 
De juistheid van deze stelling is ons 
later bevestigd, onder andere door 
lezer (en toen nog student) Gerhard 
Nijenhuis, die nabij Groningen al 
na 1 telefoontje een standplaatsje 
voor zijn oplegger van 10 meter 
lengte kreeg toegewezen door een 
bedrijfsdirecteur. Hetzelfde is hem 
een jaar later nabij Delft opnieuw 
gelukt! Natuurlijk gaat het om tijde-
lijke huisvesting – niets is gegaran-
deerd en officieel mag het zelfs niet 
altijd. Hoewel de politie een beetje 
bewaking op zo’n terrein wel graag 
ziet...

Een oplegger is, al of niet voorzien 
van een doorschijnend kunststof 

dak, zeer geschikt voor kleine 
bewoning. Bij een goed gesorteerde 
bouwmaterialenhandel haal je een 
passende pui met schuifraam en/of 
-deur die met een kleine aanvulling 
zo in de opening achter de twee 
achterdeuren past. Direct achter 
zijdeuren, die sommige wagens be-
zitten, komt een glazen ruit of een 
glazen deur. Dan is er bij open- ge-
klapte deuren licht genoeg! Ventila-
tieroosters moeten zorgen voor een 
goed binnenklimaat. Is de bewoner 
overdag weg dan gaan alle deuren 
dicht en de oplegger ziet er weer 
uit als een gewone vrachtwagen.

Een goed bruikbare 2ehands opleg-
ger compleet met wielen en banden 
(waardoor altijd snel verplaatsbaar) 
is vaak al te koop voor een paar 
duizend euro.

Nog een paar details: als kachel 
gebruiken we een drietal in elkaar 
passende en gestapelde enkelwan-

Wonen in een oplegger
dige gebakken schoorsteenelemen-
ten* van 25 x 40 cm, afgesloten 
met bovenplaat van beton. Mid-
delste element krijgt klein schoor-
steengat waarin schoorsteenpijp 
met zakeind en trekverminderaar 
komt. In het onderste element komt 
(met steen-decoupeerzaagje uitge-
zaagd) deurtje met luchttoevoerga-
ten. Achter dit deurtje plaatsen we 
een schuin omhoog stralende kleine 
popaangas infraroodstraler met 
regelaar en thermische beveiliging. 
Deze straalt de elementen van bin-
nenuit heet en deze zelfbouwkachel 
werkt perfekt. De drinkwatervoor-
ziening bestaat uit een jerrycan, 
die onder druk wordt gebracht met 
een fietspomp. Het door De Twaalf 
Ambachten in 2001 geïntroduceer-
de droogtoilet Nonolet (spoelwa-
tervrij en reukloos) voldoet ook als 
zelfbouwtoilet heel goed. Kortom 
mogelijkheden genoeg!

*dit soort schoorsteenelementen 
waren in 1986 toen we deze afleve-
ring publiceerden nog algemeen te 
koop. Nu waarschijnlijk alleen nog 
in België.
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