
HET EXPERIMENT:
WONEN OP 22 VIERKANTE
METER

Marie en Oliver zijn al 7 jaar samen en binnenkort
verhuizen ze van het platteland naar Berlijn. De 33-
jarige Marie heeft een baan aangeboden gekregen
die ze absoluut wil aannemen.
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Oostenrijk



Het experiment: wonen op 22 vierkante meter

https://www.blum-inspirations.com/nl/


Het paar maakt van deze gelegenheid gebruik om eindelijk te gaan samenwonen: "Bij onze
vrienden is het al lang een terugkerend grapje, omdat we elkaar al ontzettend lang kennen
en samen zijn, maar nog nooit samen hebben gewoond", vertelt Marie. "Het is er nooit van
gekomen", legt Oliver uit, "maar nu voegen we onze woningen als het ware samen en
trekken we 200 kilometer hiervandaan naar een huurwoning in Berlijn." Het
behoeftenonderzoeksteam van Blum heeft de twee voor een experiment naar Oostenrijk
uitgenodigd.



Minder opbergruimte als uitdaging

"Natuurlijk zullen we minder plaats hebben dan voorheen. Ik ben bang dat we in de kleine
woonruimte te weinig opbergruimte zullen hebben voor al onze benodigdheden", zegt de
medewerkster van een wetenschappelijke onderzoeksinstelling. Ze vertelt verder: "Vandaar
dat we zo benieuwd zijn naar het experiment."



Slimme oplossingen op de kleinste ruimte

Marie en Oliver hebben afgesproken met Belinda Gasser van het behoeftenonderzoeksteam
van Blum. Belinda maakt deel uit van het team dat keukengebruik wereldwijd observeert, en
leidt dit experiment: "Wij bekijken de keukengebruiker in zijn eigen keuken. Centraal staan
altijd de precieze werkprocessen en de behoeften. De ervaringen kunnen natuurlijk worden
overgenomen in de overige woonruimtes", verduidelijkt de expert en ze vertelt verder: "Bij
ons gaat het bijvoorbeeld om vragen als 'Welke lades openen we hoe vaak per dag?' of 'Met
welke snelheid sluiten we deuren en voorraadlades?' maar ook 'Hoeveel kilo
voorraadproducten worden in de verschillende kasten opgeborgen?'"



Microwoning als test

Begeleid door camera's brengen Marie en Oliver een middag in de miniatuurwoning van
Blum door: "In ons appartement van 22 vierkante meter gaat het erom innovatieve
woonideeën te realiseren en zoveel mogelijk opbergruimte te winnen op een kleine ruimte.
Maar dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van de factor welzijn", weet Belinda. Het paar
mag bovendien de verschillende oplossingen in de afzonderlijke woongedeeltes ontdekken
en uitproberen.



22 vierkante meter is eigenlijk niet meer
dan een grote kamer.
"Ik kon me helemaal niet voorstellen hoe in een dergelijke microwoning alle
spullen, laat staan een complete badkamer en een keuken met alle
voorraadproducten, konden worden ondergebracht", aldus Oliver. De IT-
vakman en zijn partner waren onder de indruk van de slimme
opbergoplossingen in de afzonderlijke ruimtes.
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Klein maar fijn

Over het algemeen is de optimaal benutte plaats Oliver goed bevallen: "Daardoor ontstaat
ook een aangename orde. Zo'n woning met deze uitrusting in Berlijn, ik zie het al voor me",
besluit Oliver positief. En de voordien nog sceptische onderzoekster Marie voegt er lachend
aan toe: "Ja, met Oliver zou ik daar ook intrekken."
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