
FLEX-FLAX  
 

FLEXIBEL BOUWEN MET VLAS 

INRICHTEN VAN EEN BASIS MET  
BLOKKEN VAN VLASCOMPOSIET   
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De Flex-Flax is opgebouwd uit vlaselementen welke bestaat uit een vlasvezel, door 

deze vezels te vermalen en vermengen met harsen, in combinatie met het vacuüm 

trekken in een speciale mal, ontstaat er een composiet welke sterker en lichter is dan 

staal. Met deze gevormde uniforme elementen ontstaat er een simpel, maar 

hightech bouwsysteem met ongekende mogelijkheden.  

Vlas levert de oudste textielvezel van natuurlijke oorsprong ter wereld. In tegen-

stelling tot veel andere ‘natuurlijke’ vezels, is zijn impact op het milieu - de zoge-

noemde ecologische voetafdruk - minimaal. Dit maakt het ‘ouderwetse’ vlas één van 

de meest innovatieve grondstoffen voor een veelheid aan toepassingen. De positie 

van de vlasvezel in technische toepassingen is in de laatste decennia van de vorige 

eeuw verdrongen door de goedkopere kunststof-vezels. Er zijn echter steeds meer 

initiatieven om de verloren positie te heroveren nu de roep om groene, bio- based 

grondstoffen steeds harder klinkt. In de nieuwe economische ontwikkelingen zijn 

ecologie, duurzaamheid, en recycleerbaarheid de kernwaarden.  

INTRODUCTIE

• Veilig (tegen inslagen); 

• Licht van gewicht (minder transport); 

• Sterk (alle klimaten toepasbaar); 

• Comfortabel en tegelijk multifunc-

tioneel met diversiteit aan variaties;  

• Mogelijkheden voor geheel 

zelfvoorzienendheid gebruik; 

• Flexibel (maatvoering en inzet); 

• Lage footprint (indien gewenst kan 

productie op locatie); 

• Zeer lange levensduur; 

• Na beëindigen van missie, 

herbestemming met vele toepassing 

mogelijk; 

• Bio-based en cradle 2 cradle, blokken 

kunnen 100% hergebruikt worden;  

• Betaalbaar en overzichtelijk systeem, 

een absolute meerwaarde.  

• Blokken na gebruik teruggave naar 

fabrikant voor hergebruik. 

KENMERKEN

PRINCIPE

Ge
wa
s	t
ele
n

Oogs
ten

Verwerken	 
(produceren)	

Schakelen	 
van	de	elementen	(bouwen)

In	
geb
rui
k	n
am
e

Herstemmen	tot	woningen

Hergebruik	 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Het basismodel Flex-Flax heeft een binnenafmeting van 2.4 m x 6.0 m (op basis van 

een zeecontainer) met een vloeroppervlak van circa 14.4 m2. De netto vrije hoogte 

onder het dakelement is 2.4 m + vloer. De vlaselementen hebben een modulaire 

maat van 1200 mm x 600 mm x 300 mm (l x b x h). 

Het principe is dat de holle elementen gevuld worden met natuurlijke basisma-

terialen die op de locatie aanwezig zijn. Dit kan bijvoorbeeld zand zijn, maar ook 

andere steenachtige materialen, ten behoeve van stabilisatie. Er zijn specifieke 

ruimtes die gevuld worden met isolatie ten behoeve van de thermische schil en een 

zonering voor een lucht/warmtespouw. 

Dak en vloer zijn opgebouwd uit zelfdragende geïsoleerde sandwich-elementen, 

met vlascomposiet, afgewerkt met een rubber membraan. De toegepaste isolatie is 

Phase Change Material (PCM), waardoor het bouwobject in de zomer passief 

gekoeld wordt alsmede in de winter passief verwarmd wordt, zonder dat dit extra 

fossiele brandstof kost. Het dak kan worden voorzien van een laag zand met indien 

gewenst een vegetatie. 

In de fundering is ruimte voor opslag van batterijen 12V of 24V  voor bijvoorbeeld de 

verlichting van de unit. Tevens is er een mogelijkheid van wateropslag in de speciale 

rubberzakken die in de fundering blokken passen.  

Additioneel zijn er vele mogelijkheden om zelfvoorzienendheid en duurzaamheid te 

integreren met dit concept, zoals zonnepanelen, windturbines, waterzuivering 

methodes, begroeide gevels.  Extreme gebieden kunnen gebruik maken van IR 

verwarmingselementen aan plafond of wanden.  

OPBOUW

zelfdragend	geïsoleerd 
sandwich	vloerelement	

indien	gewenst	talud	 
van	zand	aanbrengen	

unit	opgebouwd 
uit	vlaselementen	

zelfdragend	geïsoleerd 
sandwich	dakelement	

randafwerking	met	 
optioneel	solar	tube	 
(inslagwerend	glas)

fundatie	 
vlaselementen	

 

optioneel	dammetjes	 
(tbv	talud	zand)

 

vegetatie/zand	laag
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optioneel	schuin	 
hoek	element

half	element	

standaard	element	 
(bi+bu	in	1x	afgewerkt)	

elementen	op	1.2	m 
(geleding	voor	12	V)

funderen	op	staal

Veilig 
De elementen kunnen gevuld worden met zand, kiezels of stenen, wat gewenst of 

voorradig is. Door de mogelijkheid om extra dammetjes te plaatsen kan de unit 

rondom met een talud van zand worden voorzien. Zo gaat de unit meer op in de 

omgeving en ontstaan er voordelen van (deels) ondergronds bouwen. Deze unit 

biedt bescherming tegen kogels, inslagen en insluipers. Tevens biedt dit concept 

een aangenamere leefomstandigheid doordat deze opgebouwd zijn uit natuurlijke 

materialen. Door de gekozen materialen is het leefklimaat bijzonder merkbaar 

beter.   

Licht van gewicht 
De elementen zelf zijn zeer licht in gewicht, maar sterker dan staal. Het vlas-

composiet is circa 50 x lichter dan staal, welke de nodige voordelen met zich mee 

brengt. Tevens kunnen de elementen op een efficiënte wijze ingepakt worden voor 

transport. De holle ruimte in de elementen kunnen tijdens transport gevuld 

worden met andere mee te nemen goederen. De volgende stap is het onderzoeken 

naar de mogelijkheden om de elementen opvouwbaar uit te kunnen voeren. 

Sterk  
Composieten, ook wel vezel versterkte kunststoffen genoemd, bestaan over het 

algemeen uit twee hoofdbestanddelen, vezels en een verbindende hars. Wat 

composieten zo sterk maakt is dat je de beste eigenschappen van beide materialen 

elkaar laat versterken en hun minder gunstige eigenschappen reduceert. Vlas-

composiet kenmerkt zich door een lange levensduur en is bestand tegen extreme 

warmte of kou, wind of vocht. Deze tasten het materiaal niet aan. Het is bestand 

tegen zuren en zouten welke in de grond aanwezig kunnen zijn, alsmede fijn-

stoffen. 

DE ELEMENTEN
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Grotere unit of schakelen van units 

Indien gewenst is het mogelijk een grotere 

variant aan te bieden of later de unit uit te 

breiden en/of te schakelen.  Ook zijn er 

speciale units voor toilet/wasvoorzie-

ningen, wapens en munitie voorraden te 

maken of opslag voor voedsel mogelijk. 

Diverse omgevingen (gebieden) 

Voor de besneeuwde gebieden is de wit 

gekleurde uitvoering met gladde textuur 

het best geschikt. De uitvoering met een 

zandtextuur en kleur is uitermate geschikt 

voor woestijn gebieden. Voor de bosrijke 

gebieden biedt de uitvoering met de 

camouflage Dutch Woodland een uit-

komst. 

Bouwen op het water of hoge grond-

waterstanden 

Hiervoor is een speciaal ontworpen onder-

stel aanwezig. 

Bouwen op zand 

Is de locatie op zand? Hier hebben we 

eenvoudige funderingselementen voor 

ontworpen. 

Aardbevingen 

Het ontwerp is geschikt voor gebieden 

met een verhoogde kans op aardbe-

vingen, zowel in Nederland als daarbuiten. 

De unit kan op een hiervoor ontworpen 

onderstel worden geplaatst waardoor de 

trillingen worden geabsorbeerd. 

Groene buitenwanden 

Middels speciaal ontworpen elementen is 

het mogelijk om ‘groene’ gevels te maken.  

Een groene beschutte wand geeft verkoe-

ling in de warme perioden en is ook te 

combineren met eetbare gewassen. 

Verder ontwikkelen 

De volgende stap is het onderzoeken naar 

de mogelijkheden om de elementen op-

vouwbaar uit te kunnen voeren. 

Ombouwen tot woningen of scholen 

De elementen zijn demontabel en hier-

door ontstaat er een scala aan mogelijk-

heden tot herbestemming. Verder in deze 

brochure zijn enkele opties uitgewerkt. 

TOEPASSINGEN
isolatie	plaat	verwerkt 

in	het	element

vlas	elementen 
vullen	met	zand	tbv	 
kogelwerendheid	

vlas	element 
uit	te	voeren	in		 

verscheidene	opties

camouHlage	Dutch	Woodland

gladde	witte	textuur
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Een andere mogelijkheid is een constructie op te zetten waarbij de fabrikant 

eigenaar en verantwoordelijk blijft voor het hergebruik van de elementen. 

Hierbij kan Defensie een lease-constructie met deze fabrikant aangaan, waar-

bij Defensie, voor een afgesproken termijn, deze vlaselementen gebruikt. Op 

het moment dat de vlaselementen onherstelbaar beschadigd zijn, dan kunnen 

deze vermaalt en hergebruikt worden als basis materiaal voor nieuwe 

elementen. Een cradle 2 cradle cycles.   

OPTIONEEL
Na een missie  ontstaat er een scala aan mogelijkheden tot herbestemming. 

Woningen, scholen  of tijdelijke opvang behoren tot mogelijkheden. 

De uitvoering de eerste opbouw, alsmede de herbestemming, kan Tablinum 

BV aanbieden. Een training waarbij de lokale bevolking getraind wordt dit 

zelfstandig uit te voeren. Dit stimuleert de lokale economie. 

Een andere mogelijkheid ten aanzien van exploitatie is het opslaan in een 

depot op locatie of centraal in EU, zodat deze inzetbaar blijven voor een 

volgende missie of ingezet kan worden in gebieden waar nood op opvang 

dringend nodig is.  

Een	 overzicht	 waarin	 schematisch	
weergeven	 wordt	 hoe	 de	 elementen	
met	zand	gevuld	kunnen	worden.			

Tevens	is	het	principe	van	natuurlijke	
ventilatie	weergegeven.	

Tot	 slot,	 de	 ringleiding	 van	 het	 12V	
netwerk,	 waarin	 contactpunten	 zijn	
opgesteld	 om	 hiervan	 gebruik	 te	
kunnen	maken.
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natuurlijke	
ventilatie 

koeling	door	
zandgrond

silo	met	zand

middels	slang	en	pomp 
vullen	van	de	vlas- 
elementen	met	zand

talud	 
zand

blokken	op	1.2	m	staan	met	
elkaar	in	verbinding	middels	
geleiders	om	een	netwerk	

van	12V	te	creëren	

luchtuitlaat 
tbv	circulatie

daglicht	vanuit 
solartube



FLEX-FLAX  
PAKKET 

Dak-	en	vloer	sandwich	
elementen

Alle	elementen	gestapeld	
(124	st.)

Funderingselementen	
gestapeld	(16	st.)

Totaal	pakket		LxBxH 
7.2	m	x	3.6	m	x	2.2	m  
57	m3

De	holle	ruimte	in	de	elementen 
kunnen	tijdens	transport	gevuld 

worden	met	andere	mee	te 
nemen	goederen
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Een standaard unit op basis van de afmeting van een zeecontainer, met een 

vloeroppervlakte van 14.4 m2 en een vrije hoogte van 2.4 m. Met dit basis-

model zijn meerdere variaties te creëren.  

Door het toevoegen van dammetjes, ontstaat de mogelijkheid om rondom 

de unit een talud van bijvoorbeeld zand te plaatsten. De dammetjes kunnen 

zowel aan de unit gekoppeld worden, alsmede opzichzelfstaand uitgevoerd 

worden.  

In de 4e rij blokken, 1.2 m vanaf vloer, is er een ringleiding van 12V. Aan de 

voorzijde is er een aansluitpunt voor de invoer van de electra, minimaal op 

1.2 m van de grond.

aansluitpunt	invoer	electra

ringleiding	in	vlas- 
elementen	12V	electra	 
op	1.2	m	vanaf	grond	

optioneel	talud	zand
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FLEX-FLAX  
UNIT 
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Een standaard unit heeft de basis van de afmeting van een zeecontainer, 

met een vloeroppervlakte van 14.4 m2 en een vrije hoogte van 2.4 m. Met dit 

basis-model zijn meerdere variaties te creëren.  

De basis is hetzelfde als de voorgaande getoonde Flex-Flax unit. Deze variant 

toont de mogelijkheid met de Dutch Woodland camouflage.

aansluitpunt	invoer	electra

ringleiding	in	vlas- 
elementen	12V	electra	 
op	1.2	m	vanaf	grond	

FLEX-FLAX  
UNIT (CAMO) 
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FLEX-FLAX  
GESCHAKELDE UNITS 
Het schakelen van meerdere unit tot een grotere ruimte behoort tot de 

mogelijkheden, met de vrijheid van keuze om de onderlinge ruimte met 

elkaar te verbinden .  

Dit voorbeeld toont een schakeling van 8 units welke zo’n 115 m2  creëert. 

Wat voor de basisunit geldt is ook  mogelijk voor de geschakelde varianten, 

met betrekking tot het toevoegen van dammetjes.

optioneel	talud	zand
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WONING  
HERBESTEMMING (1) 
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Na een missie kunnen de vlaselementen zeer snel worden hergebruikt voor 

het bouwen van woningen of scholen.  

Bijgaand een voorbeeld van een ontwerp van een woning welke uit de 

vlaselementen is opgebouwd. Op basis van 3 x 14.4 m2 het creëren van 

woon, kook, slaap en wasruimte op totaal 43.2 m2. Door de juiste engineering 

van de elementen, incluis de dak- en vloerelementen, ontstaan er geen rest-

producten.
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WONING  
HERBESTEMMING (2) 
In deze variant is de optie met de groene gevel verwerkt, naar wens mogelijk 

eetgewassen. Alsmede de mogelijkheid van een windturbine is getoond.  

Een open ruimte van wonen met koken, een aparte slaapkamer, een toilet 

ruimte en een badruimte op een oppervlakte van circa 24 m2. Compact 

wonen waar alle voorzieningen aanwezig zijn.
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WONING  
HERBESTEMMING (3) 
Een variatie op de voorgaande variant. Een grotere woning met circa 55 m2 . 

Dit ontwerp biedt ruimte aan 2 slaapkamer, in basis voor 4 personen. In dit 

voorbeeld zijn er op het dak zonnepanelen geplaatst.  

Alle reeds benoemde voorzieningen ten behoeve van zelfvoorzienendheid en 

duurzaamheid zijn hier ook toepasbaar. 
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RESUME
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Een	Flex-Flax	pakket

Flex-Flax	opgebouwd

Flex-Flax	schakelen

Herbestemming  
	tot	woning

Herbestemming 
	tot	woning	variant

Herbestemming 
	tot	woning	variant



BEGROTING
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