
VLASWONING

Tablinum	  Tijmes	  heeft,	  met	  ondersteuning	  van	  diverse	  

partners	  (NPSP),	  een	  uniek	  basismodel	  van	  vlasblokken	  

ontworpen	  met	  verscheidene	  toepassingsmogelijk-‐

heden	  in	  combinatie	  met	  diverse	  opties.	  

Deze	  presentatie	  begint	  met	  een	  stukje	  achtergrond	  

van	  vlas	  als	  materiaal	  zijnde.	  Na	  deze	  introductie	  

wordt	  het	  basismodel	  van	  de	  woning	  uiteengezet.	  

Vervolgens	  komen	  de	  diverse	  	  toepassingsmogelijk-‐

heden	  met	  eventuele	  opties	  aan	  bod. 
 

Met	  vriendelijke	  groet,	  	  
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Het basismodel kan compleet worden geleverd, inclusief de opbouw 

op uw eigen bouwlocatie, maar deze is ook als bouwpakket te 

leveren. Dus zelfbouw is mogelijk, waarbij wij adviseren dit met 

ondersteuning van deskundige te doen.  

Het basismodel is tevens snel te demonteren en daarna weer gereed 

voor herbouw of doorverkoop. De woningen voldoen aan het 

Nederlandse bouwbesluit. Indien gewenst kunnen deze woningen 

geheel zelfvoorzienend worden opgeleverd.  

De vlaswoning bestaat uit een vlasvezel, versterkt met natuurlijke 

harsen. Zo ontstaat er een multifunctioneel basiselement, lichter en 

sterker dan staal, waarmee vele bouwmogelijkheden ontstaan.    

De basiswoning uitgevoerd in vlasblokken, is comfortabel, licht en 

voldoende ruim. Een groot voordeel is de eenvoudige en snelle 

realisatie van de woning. In slechts enkele dagen kan de woning 

worden gerealiseerd. Dit geeft aanzienlijke lagere arbeidskosten.

INTRODUCTIE
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INTRODUCTIE

Het basismodel “NOWA” bestaat uit een binnen vloeroppervlak van 

circa 37 m2. Dit creëert voldoende ruimte voor 2 personen. Alle 

basisvoorzieningen zijn hierin aanwezig. De woning bestaat uit 

natuurlijke materialen en is in basis zelfvoorzienend. Dit concept is bio-

based. Er wordt gebruikt gemaakt van wind en zonne-energie (all-

elektric). 

Het principe is dat de holle elementen gevuld worden met natuurlijke 

basismaterialen die op de bouwlocatie voorradig zijn. Dit kan 

bijvoorbeeld zand zijn. Maar ook stenen en rosten kunnen gebruikt 

worden 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. 

Het dak bestaat uit een houten balklaag met een sandwichplaat van 

vlascomposiet, afgewerkt met een rubber-membraam en indien 

gewenst een vegetatie. Al dan niet met eetbare planten.  

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

bijvoorbeeld de verlichting van de woning. Kookvoorzieningen en 

dergelijke dienen op op het lichtnet te worden aangesloten.  Tevens is 

er een mogelijkheid van wateropslag in de speciale rubberzakken die in 

de fundering blokken passen. 

BASISMODEL
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• Permanente bewoning; 

• Recreatie woning; 

• Strandhuis (ruimere mogelijkheden zijn hiervoor beschikbaar); 

• Tijdelijke verzorging van bv. ouders (hiervoor zijn ruimere 

mogelijkheden binnen de bestemmingsplannen); 

• Studenten woning; 

• Vluchtelingen opvang; 

• Wonen op het water; 

• Wonen in gebieden met aardbevingen (zowel binnen als buitenland); 

• Zorgwoningen.

MOGELIJKE TOEPASSINGEN  
MET DE OPBOUW VAN DE ELEMENTEN

hoek	  element

half	  element	  

standaard	  element	   
(bi+bu	  in	  1x	  afgewerkt)	  

onderste	  element 
(2	  goten	  woor	  W+E)

funderen	  op	  staal



MOGELIJKE TOEPASSINGEN  
MET DIVERSE OPTIES
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Grotere woning 

Heeft  u later bij een eventuele gezinsuitbreiding  

meer ruimte nodig? Dan kan het basis model 

eenvoudig worden vergroot. Dus de woning kan 

met uw omstandigheden meegroeien! 

Groene buitenwanden 

Wilt u een groene en of eetbare buitenwand? Met 

bijvoorbeeld aardbeien en of kruiden etc. Dan 

kunnen er elementen met plant-mogelijkheden 

worden toegepast. Een groene beschutte wand 

geeft verkoeling in de warme perioden. 

Tuin of omgevingsplan 

Wij bieden speciale mogelijkheden voor het leveren 

van een totaalpakket dus inclusief tuin of 

omgevingsinrichting. 

Speciale wensen 

Aanpassingen binnenzijde. Wilt u bijvoorbeeld voor 

een zorgwoning een grotere badkamer en geen 

keuken?  Dan kan dit eenvoudig worden aangepast. 

Verwarming 

Diverse mogelijkheden, via vloer en of wand-

verwarming en of plafondverwarming. Warmte 

pomp is ook mogelijk eventueel te combineren bij 

het plaatsen van meerdere modellen op een locatie 

in bijvoorbeeld groepen. 

Waterzuivering 

Het basismodel heeft de mogelijkheid tot plaatsen 

van een waterfiltering in combinatie met een 

vitaliser. 

Bouwen op zand 

Is uw bouwlocatie op zand? Dan kunt u de meest 

eenvoudige elementen voor fundering toepassen. 

Bouwen op het water of hoge grondwaterstanden 

Hiervoor is een speciaal ontworpen onderstel 

aanwezig. 

Roterende woning 

Wilt u een optimale licht toetreding in de binnen 

ruimte en of in combinatie met de zonnepanelen?  

Dan kan het model op een roterende schijf worden 

geplaatst. De woning draait eenvoudig in de vooraf 

instelde richting mee. Of verwacht men zware 

storm uit een bepaalde windrichting? Draai de 

woning met de rug naar de wind! 

Aardbevingen 

In de gebieden met een verhoogde kans op aard-

bevingen, zowel in Nederland als daarbuiten! Kan 

het basis model op een speciaal hiervoor 

ontworpen onderstel worden geplaatst waardoor 

de trillingen worden geabsorbeerd! 

Garage of bijgebouw 

Met de blokken is eenvoudig een garage of schuur 

te stapelen in ieder gewenste grootte. 

 

Uiteraard	  worden	  alle	  mogelijkheden	   
met	  de	  constructeur	  van	  te	  voren	   
bekeken	  en	  zorgvuldig	  toegepast.
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	  	  	  isolatie	  	  	   

	  	  	  vullen	  (zand)	  	  	   

	  	  	  plantenbak	  (optie)	  	  	   

	  	  	  vlas-‐element	  	  	    

principe	  van	   
vitaliseren	  van	  water
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MOGELIJKE TOEPASSINGEN  
          BASISMODEL 37M2                                                       GROTERE VARIANT 53M2 



MOGELIJKE TOEPASSINGEN  
IN GROEPEN PLAATSEN
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De woningen kunnen ook in groepen geplaatst worden. Dit geeft 

mogelijkheden tot gezamenlijke zaken zoals afvalverzameling, 

watervoorzieningen, waterzuiveringen bijvoorbeeld Wadi systemen 

(infiltratiesysteem voor afvoer en opvang van hemelwater waarbij 

plaatselijk gebruik wordt gemaakt van de opslagcapaciteit van de grond).  

Gezamenlijk gebruik van de groene ruimte, groen met veel bio-

diversiteit met  eventueel speelvoorzieningen.  Het centraal plaatsen 

van zonnepanelen, een warmtepomp etc. Dergelijke wensen kunnen 

worden verwerkt in een inrichtingsplan.  


