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Deze bachelorproef ontstond vanuit mijn verwondering 
voor de wereld van de Tiny Houses. Kiezen om kleiner 
te wonen, met minder  ‘lasten’ zoals een lening of de 
vele huishoudelijke spullen spreekt een heel gevarieerde 
groep mensen aan. Men spreekt soms van een nieuwe 
Romantiek, waar aandacht voor ervaring, emoties en 
contact met vrienden en familie voorrang heeft op het 
verwerven van materiële eigendommen. Het luik wat mij 
het meest interesseert is dat van de zelfbouw, waarbij 
heel bewust met materialen wordt omgesprongen. Mijn 
voorliefde voor zelfbouw wordt aangewakkerd door 
documentairemakers zoals Lloyd Kahn (Shelter) en 
Kirsten Dirksen (faircompanies.com), en een (universele) 
drang om zelf de handen uit de mouwen te steken en een 
thuis te creëren.

Een Tiny House op Wielen (THW) wordt gekoppeld aan 
een gevoel van vrijheid en de belofte om te kunnen wonen 
‘waar je maar wilt’. Als moderne nomaden willen THW-
bewoners zich kunnen bewegen in een maatschappij, en 
ook deel uitmaken van deze maatschappij. Om die reden 
hoeft een THW voor mij niet zelfvoorzienend te zijn in 
electriciteit en water (ik ga hier later verder op in). Ik wil 
mij focussen op het ontstaansproces van een THW, in 
een context waar bewust keuzes gemaakt worden naar 
materiaalgebruik. Waar moet je zeker aan denken als 
zelfbouwer? Wat kan je keuzes beïnvloeden? Ik poog het 
te gieten in  een literatuurstudie, een handleiding en een 
BIMx Model met uitvoeringsplannen, gemaakt op basis 
van de handleiding.

Nog even dit...

Alle Tiny House bewoners ondergaan een soort detoxkuur 

waarbij men moet ontspullen en leren consuminderen ter 
voorbereiding van een minimalistische levensstijl. Daarbij 
mogen we minimalisme niet verwarren met leven in 
armoede. Armoede is niet te beschouwen als een nieuwe 
vorm van luxe, vandaar dat het hele debat rond het legaal 
maken van het wonen in een ‘Tiny House’ (al dan niet op 
wielen) met zorg moet benaderd worden. 

Het vraagstuk of je mag wonen in een Tiny House op 
Wielen kan ik niet eenduidig beantwoorden, omdat 
er geen duidelijk wetgevend kader is voor woningen 
op wielen. Een woning op wielen is in België niet 
grondgebonden en heeft zo ook geen grondgebonden 
rechten. Er bestaan THW’s die permanent bewoond 
worden op basis van individuele afspraken met de stad 
of gemeente, bijvoorbeeld KEET van Bianca en Daniel in 
Gent (BE) of het huisje van Marjolein Jonkers in Almere 
(NL); in Gent kan gewerkt worden met een referentie-
adres en Almere is een van de beschikbare woonlocaties 
in Nederland.

Jorinde B. Depicker, juni 2017

 

Met dank aan 

Tars Stevens, Luc De Meyer, Pieter Vandewalle, Charlotte 
Depicker, Arno Geunes, Dominique Girolami, Jeroen 
Couck, Stefanie Neerinck, Lucie Evers, 

https://www.shelterpub.com/
http://faircompanies.com
http://www.theminimalists.com
http://biancaanddaniel.com/
https://www.marjoleininhetklein.com/
https://www.tinyhousenederland.nl/handigelinks/
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boven: Tiny House van Pascal Dubé en Catherine Duval voor Ma Maison Logique
onder en rechts: Tiny Houses van Jay Shafer voor Fourlight Houses 

http://www.mamaisonlogique.com
http://www.fourlightshouses.com
http://www.fourlightshouses.com
http://www.fourlightshouses.com
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‘Gifford’-model van Jay Shafer

http://www.fourlightshouses.com
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1.1 Wat is een Tiny House op Wielen? Vanwaar 
komt het?

A. De nood om klein te leven, een 
inleiding

Binnen deze bachelorproef wordt een bepaald profiel 
geschetst van een Tiny House en zijn bewoner(s)., dit 
op basis van boeken maar ook blogs, vlogs, (youtube-)
videos  (1) en artikels die allen te vinden zijn op het internet, 
vanwaaruit een oeroude verlangen weerklinkt om het 
bezitten van een eigen (kleine) woning.

“These days, the desire for a 
small house is neither necessarily 
connected to an alternative 
lifestyle nor is it a protest about 
our luxury-oriented society. 
Sometimes it simply makes 
life easier, more comfortable, 
or more economical. The 
ecological advantages of 
reducing energy usage and 
limiting surface sealing is also not 
a key concern, of paramount 
importance is the relativizing 
idea that something is your own, 
no matter how small it is. Your 
own four walls. Small buildings 
are often cheaper and the 
money you have saved can 
be invested in creating a high-

quality living enviroment.” (2)

De Tiny House Movement is grofweg ontstaan 
in de USA vanuit 3 verschillende bewegingen. 
Flow Magazine (3) lijst ze alledrie op als volgt:  
1- In 1997 stimuleerde en sloot het boek The not 
so big House  van architecte Sarah Susanka aan op 
de behoefte om duurzamer te leven, met minder 
spullen, vanuit het idee dat wat gezond is voor de 
planeet ook gezond is voor jezelf en je levensgeluk.  
2- In 2005 verwoestte orkaan Katrina veel huizen. 
Architecte Marianne Cusato ontwikkelde de Katrina 
Cottages, die met hun verplaatsbare 30m² aantoonden dat 
klein wonen zeer aangenaam kan zijn. De huisjes waren ook 
populair buiten het rampgebied en (!) ze gaven het gevoel 
dat je in een echt huis woonde en niet in een kale trailer. 
3- In de zomer van 2007 werd de Kredietcrisis mede 
ingeleid door door het terug stijgen van de lage rentes 
bij hypotheekleningen in de USA. Vele afbetalende 
huiseigenaars konden daardoor hun lening niet meer 
afbetalen en werden gedwongen hun huis te verkopen. 
(Filmtip: The Big Short Adam McKay (2015) ) De Tiny House 
Movement bood de ‘thuislozen’ een alternatief om te 
kunnen leven zonder torenhoge hypotheken.

Vandaag worden er Tiny Houses gebouwd over de hele 
wereld, waarbij telkens dezelfde nood terugkomt: het 
bezitten van een eigen huisje dat niet gekoppeld is aan 
een zware hypotheek. Binnen deze bachelorproef wordt 
gefocust op één type Tiny House: het Tiny House op 
Wielen (THW). 

“The end of your journey is not a 
tiny house; it’s living the life you 

1. o.a. Youtube kanalen van Kirsten Dirksen / Living Big in A Tiny House / relaxshaksDOTcom / Tiny Nest / 
Tiny House Canada / Tiny House Giant Journey / Tiny House Nederland / Tiny House Expedition
en o.a. de websites The Tiny Life (USA) / Tiny House Talk (USA) / My Tiny House (NL) / Tiny House Belgium 
(BE) / ArchDaily (gebruik zoekterm Tiny House) 
2. Qoute uit Preface ‘XS Small Houses Big Time”, Lisa BAKER,  Brauwn Publishing AG. p9, 2016
3. “Geluk zit in een klein huisje”, artikel uit de bijlage Tiny House Krantje van tijdschrift Flow_ Magazine 2017

https://www.youtube.com/user/kirstendirksen
https://www.youtube.com/user/livingbigtinyhouse
https://www.youtube.com/user/relaxshacksDOTcom
https://www.youtube.com/user/tinynestproject
https://www.youtube.com/channel/UCqAsvcxzJOVvQtcF0bBhvHw
https://www.youtube.com/user/tinyhousegj
https://www.youtube.com/channel/UCvLFpaR_FpUr5qGNrl8pQ6A
https://www.youtube.com/channel/UCmpHOZ6GqCvcWyPX3svgz-g
http://thetinylife.com
http://tinyhousetalk.com
http://mytinyhouse.nl/
http://www.tinyhousebelgium.be/
http://www.archdaily.com/search/all?q=tiny%20house
https://www.flowmagazine.nl/tag/tiny-house
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truly want to live. (...)” (4)

In 1845 ging de Amerikaanse schrijver Henry Thoreau twee 
jaar wonen in zijn eigenhandig gebouwd minihuis in het 
bos, om zo de hectische en materialistische maatschappij 
te ontvluchten. Hij schreef zijn ervaring neer in het boek 
WALDEN; or, life in the woods. (2,3) Flow Magazine wijst op 
de gelijkenissen tussen de reactie toen op de industriële 
revolutie, en vandaag op de ‘digitale’ revolutie: er is nog 
steeds behoefte aan momenten van rust, connectie met 
jezelf en de natuur, ongebondenheid en bescheidenheid. 
Zoals toen de Industriële Revolutie (IR) leidde tot de 
opkomst van de romantiek, zo is er volgens Flow nu weer 
een ‘nieuwe romantiek’ aan het ontstaan, met als grote 
verschil dat men nu de moderne technologiën omarmt en 
naar de toekomst kijkt, terwijl men vroeger met een zekere 
romantische weemoed verlangde naar het verleden.

Opmerking 1: Wat mij interesseert in het kader van 
deze bachelorproef is de hype rond het THW waarbij 
romantische factoren zoals leven vanuit gevoel in plaats 
van verstand (1,3), connectie met natuur, het mobiele huis, 
zelfstandigheid en optimaal gebruik maken van moderne 
technologie, een belangrijke rol spelen. (1) 

Opmerking 2: Het leven in een mobiele 
woonwagen lijkt nogal te worden geromantiseerd, 
waarbij een zeer belangrijke factor meespeelt: 
de mogelijkheid om te kiezen hoe je leeft.  
July Westhale (USA) groeide op in een trailerpark, 
in armoede. Ze hekelt in haar artikel The Troubling 
Trendiness Of Poverty Appropriation (5) de trend waarbij 
de ‘arme’ levensstijl wordt omarmd door mensen met geld 
en toegang tot ‘het systeem’.

(...) How many folks, I wonder, 
who have engaged in the Tiny 
House Movement have ever 
actually lived in a tiny, mobile 
place? Because what those 
who can afford homes call 
“living light,” poor folks call 
“gratitude for what we’ve got.”

Ze hekelt daarbij niet enkel de Tiny House movement, 
maar ook het dumpster diving, de anarchisten die met 
voedselbonnen eten halen, en de ‘trailer-themed bars’ die 
blikvoer als feestmaal serveren. 

And I couldn’t help but think: 
that must be nice. To have that 
choice.

Ik wil hier nu niet verder op ingaan, maar meegeven dat 
‘kleiner’, bescheidener, minimalistischer gaan wonen 
vooral romantisch is voor wie een keuze heeft. We moeten 
dit in ons achterhoofd houden bij bijvoorbeeld het bepalen 
van de  woonkwaliteit van een THW. Het artikel van July 
Westhale is een aanrader om eens door te nemen. Via 
ArchDaily.com vind je ook een reeks artikelen rond Tiny 
Housing. Van The Economics Behind New York’s Micro-
Apartment Experiment tot A Tiny Luxury: What are “Tiny 
Houses” Really Saying About Architecture? 

4. Tiny House Living. Ryan Mitchell, p15, 2014
5. The Troubling Trendiness of Poverty Appropriation, door July Westhale. Bron: The Establishment, Bekeken op 
20 april 2017

http://www.writersvoice.net/wp-content/uploads/2014/09/Tiny-House-Living-Cover.jpg
https://theestablishment.co/the-troubling-trendiness-of-poverty-appropriation-4d3681406320
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Foto boven: Tiny House op Wielen van Marjolein Jonkers door Walden. Bron: Tiny House (NL), maart 2017
Onder links: Grondplan gelijkvloers. Bron: Tiny House (NL), maart 2017
Onder rechts: Doorsnede. Bron: Tiny House (NL), maart 2017

http://www.marjoleininhetklein.com
https://www.marjoleininhetklein.com/
http://www.waldenstudio.nl/
http://www.tiny-house.nl
http://www.tiny-house.nl
http://www.tiny-house.nl
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B. Wie woont er in een Tiny House?

Een TH is volgens Ryan Mitchell een woonvorm die 
samenhangt met bepaalde fases in een mensenleven. 
Mitchell (USA) beschrijft in zijn boek Tiny House Living (6)  
drie groepen mensen die allen kiezen voor deze vorm van 
minimalistisch leven. De groep zijn kort samen te vatten: 

De eerste groep is volgens hem die van late twintigers en 
vroege dertigers, en wordt gekenmerkt door de focus op 
relaties en de zoektocht naar betekenis in het leven. Bezit 
vergaren, zoals hun ouders en voorgaande generaties dat 
deden, is geen doel op zich. 

De tweede groep, de baby boomers, kende  de laatste 
decennia een zeer rijke periode, maar komen mogelijks 
met hun pensioen niet toe om nog x aantal jaar in hun 
verdere levensonderhoud te voorzien. 

Een derde groep wordt gekenmerkt door een hele resem 
mensen van alle leeftijden: van zij die niet hun hele leven 
willen huren, tot de dak- en thuislozen. Zij zijn niet in staat 
om een eigen, traditionele woning te kopen, maar willen 
wel graag een plek van zichzelf. Hoewel deze categoriën 
opgemaakt zijn in de USA, gelden ze grotendeels voor alle 
landen waar de Tiny House Movement aan het groeien is.

Opmerking 1: In mijn bachelorproef wordt nog een 
vereiste toegevoegd: de toekomstige bewoner beschikt 
over (externe) middelen om zelf zijn woning te realiseren 
en over de wil en kunde om zelf (deels) de woning te 
realiseren. Meer over dit profiel van de zelfbouwer is te 
vinden in deel 1.3

Opmerking 2: Wonen in een THW is niet voor iedereen 

weggelegd, maar dat hoeft ook niet. Het is een van de 
alternatieven om meer mensen te kunnen huisvesten in 
tijden waarbij het bevolkingsaantal blijft groeien: van 11,4 
miljoen Belgen nu tot een geschatte kleine 12 miljoen in 
2030 en een geschatte 13 miljoen in 2060. (7) Daarbij komt 
de geplande invoering van de betonstop in 2040 (8) waarbij 
we compacter en denser moeten gaan wonen en waarbij 
we geen open ruimte- of groene zones- mogen gaan 
bebouwen.  Een van de problemen die wordt aangekaart 
is de lintbebouwing en de algemene versnippering van 
woningen, waardoor er ellenlange files ontstaan door 
woon- en werkverkeer.

Een THW kan hier een mogelijke oplossing bieden 
omdat het gemakkelijk verplaatsbaar is en kan 
meegenomen worden naar de zone waar men werkt.  
Binnen deze bachelorproef wordt dus aangenomen dat 
een THW zal inpluggen in de bestaande gemeenschap, 
en niet zal ‘verdwijnen in het groen op de buiten’.

C. Hoe ziet een Tiny Huis op wielen 
er meestal uit?

Er bestaan zeer veel soorten mobiele THWs (9), maar 
binnen deze bachelorproef wordt gefocust op de THWs 
die zijn opgevat als houtskelet op wielen. Hierdoor heb 
je sterk het gevoel in een ‘echt’ huis te wonen en niet in 
een caravan. Om op de weg te kunnen, wordt er rekening 
gehouden met maximale buitenmaten van 4m hoogte x 
2.55m breedte (10) en een maximaal gewicht van 3.5 ton 
indien je de trailer zelf met een BE-rijbewijs wilt vervoeren. 
In principe is er geen maximale lengte, maar volgens  de 
ervaring van TH België mag een THW zeker niet langer zijn 
dan 6.2m als je onder de 3.5 ton wilt blijven. (11) 

6. Tiny House Living. Ryan Mitchell, p35, 2014
7. Nationaal instituut voor de statistiek (BE), bekeken op 18 april 2017 
8. Bron: Radio 1, beluisterd op 19 april 2017
9. Tiny Homes on the Move. Lloyd Kahn, 2014
10. “Verkeersreglement”, Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, versie in voege vanaf 1.02.2017, p68-69
11. Tiny House Belgium. Info opgemaakt uit een gesprek met de zaakvoerder Arno Geunes.
12. Gesprek met Lucie Evers van TinyHouses.Vlaanderen en info op website van Marjolein Jonkers, bekeken 
in maart 2017 

http://www.writersvoice.net/wp-content/uploads/2014/09/Tiny-House-Living-Cover.jpg
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/
https://radio1.be/betonstop-2040-wat-en-waarom
https://www.shelterpub.com/
http://lloydkahn-ongoing.blogspot.be/
https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/222-art46
http://www.tinyhousebelgium.be/
http://www.tinyhouses.vlaanderen/
https://www.marjoleininhetklein.com/
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De minimale en maximale oppervlakte van een TH is 
door Tiny House Nederland en TinyHouses.Vlaanderen 
vastgelegd 15-50m² (12). Wanneer je trailer dus 6.2m 
lang zou zijn, heb je een maximale bruto oppervlakte van 
18.36m², waarbij (slaap)lofts niet zijn ingerekend.

Bron: The Best Little House in Texas, bekeken op 20 maart 2017

http://www.thebestlittlehouseintexas.com
http://www.thebestlittlehouseintexas.com
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http://www.thebestlittlehouseintexas.com
http://www.thebestlittlehouseintexas.com
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Bron: Ellen MacArthur Foundation, bekeken op 10 maart 2017

http://www.thebestlittlehouseintexas.com
https://www.ellenmacarthurfoundation.org
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1.2 Wat is sustainable?

A. Inleiding

De term sustainable betekent letterlijk vertaald uit het 
Engels ‘volhoudbaar’. Volhoudbaar staat voor gebruik 
maken van gezonde materialen, bewust energie besparen, 
gebruik maken van lokale materialen en werknemers, 
hergebruik maken van materialen, enz... Er bestaan reeds 
aannemers die hier op inspelen. Een volhoudbare attitude 
wordt ook onderschreven door de Ellen MacArthur 
Foundation in hun Circular Economy System Diagram.

Bij nieuwe bouwproducten kan deze volhoudbaarheid 
gelabeld worden met certificaten en labels zoals C2C, FSC, 
PEFC, EU ecolabel, enz...  en kijkt men niet alleen naar het 
eindproduct maar ook naar  de energie en middelen die 
nodig waren tijdens het ontginnings- en productieproces. 
‘Tweedehands’ producten, zoals bijvoorbeeld gebruikte 
ramen en houten planken, zijn ook een volhoudbare optie, 
juist omdat je ze redt van de dood op het containerpark 
(of omdat ze niet worden ’gedowncycled’). Hergebruik is 
dus ontegensprekelijk een meerwaarde vanuit ecologisch 
standpunt, tenzij de materialen schadelijke invloed 
uitoefenen op de leefomgeving.

B. Trias Ecologica

Trias Ecologica (Kees Dujvestein, TU Delft) omschrijft 
een driestappenstrategie, waarbij zo weinig mogelijk 
materialen, energie, water, enz... worden gebruikt bij de 
opbouw en waar de uitstroom van deze elementen na de 
bouw maximaal worden beperkt. 

Het beperken van de vraag, gebruik maken van 
volhoudbare bronnen en het zo efficiënt mogelijk 
gebruiken eindige bronnen (bv. ertsen, gas, olie, steen, 
enz... ). 

Binnen dit THW project kunnen we bewust de 
energievraag beperken door ten eerste te kiezen voor 
een eenvoudig ontwerp en zelfbouw. Daarnaast is gebruik 
van tweedehands materialen positief omdat er naast 
de energie die nodig is om het product gebruiksklaar te 
maken, geen ontginnings- en productie-energie meer 
nodig is. Aanvullend wordt gewerkt met hernieuwbare 
materialen (= niet eindig) die bij voorkeur lokaal te 
vinden zijn en waarbij het ontginnings-, verwerkings- 
en productieproces zo goed mogelijk voldoen aan de 
criteria van de Trias Energetica (gebaseerd op de Trias 
Ecologica).

Opmerking 1: Het is zeer moeilijk om een licht houskelet 
ineen te steken  waarbij geen roestvaste nagels, schroeven 
en bouten aan te pas komen. Bouwfolies, nodig in de 
dampopen bouwschil, kunnen bijna altijd petrochemische 
elementen of metalen (bv. een aluminium wapeningsnet) 
bevatten. Een efficiënt ontwerp kan deze elementen 
wel tot een minimum proberen beperken. Metalen en 
petrochemische materialen vragen veel energie tijdens 
het ontginnings-, verwerkings- en productieproces! Daarbij 
komt dat ze niet hernieuwbaar zijn.

Opmerking 2: Ook de electriciteitskabels (met 
bijkomende electrische toestellen) en het water toevoer- 
en afvoerstelsel zullen uit metalen (bv. koper) en/of 
petrochemische materialen bestaan die licht zijn en in de 
meeste gevallen te recycleren. Hier is echter een grote 

http://www.dijkhuis.nu/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org
https://www.ellenmacarthurfoundation.org
http://www.bouwlogie.nl/trias-ecologica/
http://www.bouwlogie.nl/trias-energetica/
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Trias Ecologica / Driestappenplan

1. BEPERK DE VRAAG 
NAAR MATERIALEN, 
ENERGIE, WATER, ...

2. KIES VOOR VOLHOUDBARE  
BRONNEN VAN MATERIALEN, 
ENERGIE,  ...

3. GEBRUIK EINDIGE BRONNEN ZO 
RENDABEL / EFFICIËNT MOGELIJK EN 
WANNEER HET NIET ANDERS KAN

Boven: Trias Ecologica in beeld (eigen beheer)
Onder: Biologische en Technische c2c kringlopen, via het online C2C-platform, bekeken in maart 2017

http://www.thebestlittlehouseintexas.com
http://www.c2cplatform.be
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1. ‘Cradle-to-cradle: het idee leeft verder”, Tim Janssens voor VIBE, artikel uit Ik ga bouwen en renoveren, maart 
2017 p53-58
2. Bron: C2C-platform, bekeken op 4 maart 2017.
3. Bron: Ellen MacArthur Foundation

energievraag bij het productie en recyclageproces. Een 
slim ontwerp kan de vraag naar deze materialen beperken 
tot een minimum.

C. Cradle-to-cradle

De term c2c of cradle to cradle – ‘van wieg tot wieg’ 
- is geen onbekende meer. In 2002 brachten Michael 
Braungart en Wiliam McDonough hun boek Cradle 
to cradle: remaking the way we make things uit, 
en introduceerden zo een nieuwe ‘duurzame’ trend. 
Vandaag, 15 jaar later, bestaat er een c2c-label voor 
consumptieproducten en dienstproducten. Dit label past 
binnen de strategie van de circulaire economie en het 
circulaire bouwen, waarbij het circulaire bouwen ruimer 
te interpreteren is dan bouwen met c2c-gecertificeerde 
materialen.

Anno 2017 maakt cradle-to-grave nog steeds deel 
uit van ons consumptiepatroon: de cradle of wieg van 
onze producten staat dan in de industrie, hun graf op 
het containerpark. Er wordt veel gerecycleerd vandaag 
de dag, maar in de meeste gevallen gaat het om down-
cycling: hoogwaardige producten worden gerecycleerd 
tot inferieure grondstoffen (bijvoorbeeld wanneer houten 
planken een tweede leven krijgen als houtvezelplaat). Er is 
een wezenlijk verschil tussen recyclage en c2c (1).      

C2c streeft naar producten die bestaan uit onderdelen die 
volledig uit elkaar te halen en te herbruiken-, of biologisch 
afbreekbaar zijn. Op deze manier wil men creatie van afval 
tegengaan! Het sluiten van de materiaalkring-loop staat 
centraal, met aandacht heeft voor het optimaal gebruik 

van (eindige) grondstoffen.

We maken een onderscheid tussen twee kringlopen 
(2.): de biologische- en de technische kringloop. Deze 
kringlopen komen grotendeels overeen met de bio- en 
technische kringloop binnen de circulaire economie 
en het circulaire bouwen, opgesteld door de Ellen 
MacArthur Foundation (3). Deze laatste is uitgebreider en 
veelomvattender.

Tot de biologische kringloop behoren de materialen 
en producten die zijn opgebouwd uit natuurlijke 
materialen. Ze zijn biologisch afbreekbaar en bevatten 
geen schadelijke stoffen. Dat maakt hen geschikt 
als voedingsbodem of compost voor een nieuwe 
kringloop van grondstoffen. Wanneer je enkel met 
zulke materialen bouwt, mag je er zeker van zijn dat 
je circulair bouwt. Dit is echter niet altijd evident... 
Binnen het c2c gedachtengoed wordt extra benadrukt 
dat de de consumptieproducten behoren tot de 
biologische kringloop (bv. textiel, meubilair, sommige 
bouwmaterialen, etc ... ). Zo is het bijvoorbeeld uitgesloten 
om katoen te mengen met polyester of hout te mengen 
met formaldehydehoudende lijmen, omdat deze twee 
materialen niet meer van elkaar te scheiden zijn tot 
evenwaardige begincomponenten.

Bij de technische kringloop zijn de materialen niet 
biologisch afbreekbaar en dus kunnen ze schadelijk 
zijn voor het milieu. Hier kijken we naar toepassingen 
van metalen, kunststoffen, petrochemische producten, 
enz... Belangrijk is dat hier hoogwaardige (onderdelen 
van) producten worden geproduceerd met als doel 
ze te kunnen demonteren en opnieuw te gebruiken...  

http://www.c2cplatform.be
https://www.ellenmacarthurfoundation.org
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Demonteerbare montagesystemen (schroeven, bouten, 
klemmen) krijgen dus de voorkeur op chemische 
montagesystemen (zoals cement, lijmen en kitten). Een 
hoge duurzaamheid en dus lange levensduur, is hier een 
vereiste, zodat deze hoogwaardige materialen gemakkelijk 
en zonder de toevoeging van te veel energie kunnen 
hergebruikt worden voor andere doelen. 

Niet enkel het eindresultaat/product is belangrijk, maar 
ook het productieproces en de toeleveringsketen. 
Hierbij is er aandacht voor energie, de CO2-voetafdruk, het 
waterverbruik tijdens de verschillende processen en de 
sociale verantwoordelijkheid naar werknemers.

Opmerking 1: In een gesprek met VIBE vzw (1) geeft 
Michael Braungart toe dat niets helemaal c2c kan zijn.

“Zolang de energie-input 
bij productie-processen niet 
volledig uit hernieuwbare 
energiebronnen komt, spreken 
we niet over 100% C2C (...) We 
hebben het systeem vooral 

op poten gezet als positieve 
stimulans om bedrijven anders 
te doen nadenken over hun 
ontwerpen en productiewijzen.” 
(1) 

Er bestaat een c2c certificaat met verschillende 
categorieën (zie afbeelding), waarbij kan gestreefd worden 
naar een ‘platinum’ niveau, waar alle onderdelen van een 
product binnen de  c2c-levenscyclus kunnen blijven 
circuleren.

Opmerking 2: Waar recyclage betrekking heeft op alle 
vormen van hergebruik, aanvaardt de c2c-filosofie enkel 
nieuwe toepassingen waarvan de componenten volledig 
scheidbaar en integraal herbruikbaar of composteerbaar 
zijn. (1) Bij recyclage  kan er zowel van up- als downcycling 
sprake zijn, bij c2c is downcycling uit den boze!

Binnen mijn bachelorproef vind ik het belangrijk om 
materialen te kiezen die gemakkelijk te demonteren en/
of te hergebruiken zijn en/of biologisch afbreekbaar. Toch 
zijn er moeilijkheden, zoals bijvoorbeeld het gebruik van 
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schroeven. Tijdens een korte opleiding schrijnwerk in de 
VDAB (4) te Roeselare vertelde Herman Teunis mij dat 
schroeven worden weggesmeten na éénmalig gebruik, 
omdat er risico’s verbonden zijn met het hergebruik van 
schroeven: koppen kunnen kapotgedraaid zijn  en  daarbij 
zichzelf volledig vastzetten in het hout. Schroeven worden 
daarom direct verzameld voor recyclage, waarbij er nieuwe 
van eenzelfde kwaliteit worden geproduceerd. Er is zo niet 
echt sprake van downclycling (de schroeven behouden 
dezelfde kwaliteiten), maar er is wel veel energie nodig 
voor het recyclageproces. 

Opmerking 3: C2c leidt niet tot “consuminderen” (1). C2c 
is volgens de bedenkers Braungart en MacDonough 
een nieuw bussiness model waarbij er een nieuwe 
samenwerking vereist wordt tussen de producent, 

leverancier, gebruiker en verwerker. Het hoofddoel is het 
sluiten van de materiaalkringloop, met de veiligheid voor 
mens en milieu voorop... 

D. Veranderingsgericht bouwen

Wanneer gebouwelementen demonteerbaar zijn biedt 
dat heel wat perspectieven. Eigenlijk sluiten we hier aan 
bij de c2c-filosofie, waarbij hergebruik gemakkelijk en 
liefst oneindig mogelijk is, waarbij er aandacht is voor 
gemakkelijk inwisselbare componenten (en grotere 
architecturale vrijheid) en waarbij het ontwerp er op 
voorzien is dat het gemakkelijk te onderhouden en 
aanpasbaar is. Belangrijk bij veranderingsgericht bouwen 
is dat de elementen gemakkelijk te monteren, demonteren 

Links: Afbeelding uit document ‘leidraad c2c voor overheidsopdrachten”, Bron: online C2C-platform, bekeken 
op 4 maart 2017.
4. Deelname aan mini-opleiding schrijnwerk. In het kader van de jaarlijkse projectweek, georganiseerd door 
HoWest Brugge, in het kader van de opleiding Toegepaste Architectuur (27-31 maart 2017).

http://www.c2cplatform.be
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en eventueel plaatselijk vervangbaar zijn zonder dat de 
volledige constructie moet worden opengebroken. 

Ik verwijs hier ook even naar de  doctoraatstudie van 
Mieke Vandenbroucke (5). Zij heeft het over negen 
basisontwerprichtlijnen waarmee ontwerpers rekening 
kunnen houden. Deze basisontwerplijnen zijn telkens per 
drie toegewezen aan een thema: Interface, Component en 
Compositie. Het hoofdstuk is terug te vinden via vibe.be en 
wordt ook door VIBE vzw als volgt samengevat (16):

“Het thema INTERFACE behandelt 
de interactie tussen de verschillende 
gebouwcomponenten zoals 
bijvoorbeeld de verbinding tussen 
een gipskartonplaat en een metal 
stud. Om hergebruik aan te moedigen, 
is het noodzakelijk om omkeerbare 
verbindingen te gebruiken zoals 

schroeven en magneten in plaats van 
lijm en cement. Zo is de kans groter dat 
gebouwcomponenten bij demontage 
niet beschadigd worden. Het gebruik 
van een beperkt aantal, toegankelijke 
en eenvoudige verbindingen verhoogt 
dan weer de kans op een snelle en 
gemakkelijke montage.

Het thema COMPONENT dekt 
de richtlijnen over het ontwerp en 
materiaalgebruik van componenten 
zoals bijvoorbeeld de eigenschappen 
van houten plaatmateriaal. Het 
inzetten van duurzame componenten 
maakt herhaaldelijk hergebruik 
mogelijk. Daarnaast zorgen kleine en 
compatibele componenten voor een 
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5. Hoofdstuk 1 is te vinden via VIBE vzw
6. Bron: VIBE vzw, online publicatie over veranderingsgericht bouwen. 
7. De 20-20 strategie van Europa: Efficiënt gebruik van hulpbronnen – Vlaggenschipinitiatief in het kader van 
de Europa 2020 strategie. 
8. Keuzecriteria voor duurzame bouwmaterialen. WTCB 2007/01.03 
9. Belgium.be, bekeken op 5 april 2017 

grotere architecturale vrijheid omdat ze 
ingewisseld kunnen worden.

Het derde thema, COMPOSITIE, 
bevat richtlijnen over de compositie 
van componenten in een element 
zoals bijvoorbeeld de opbouw van 
een buitenwand. Het ontkoppelen 
van de verschillende lagen volgens 
hun levensduur vereenvoudigt 
toekomstige aanpassingen. Zo kan 
de planindeling aangepast worden 
zonder structurele interventies. 
Componenten zouden onafhankelijk 
van elkaar verwijderd moeten 
kunnen worden. Dit vereenvoudigt 
het onderhoud, de herstelling en de 
vervanging van gebouwcomponenten 
drastisch. Daarnaast verhoogt 
het off-site assembleren van 
gebouwcomponenten in grotere 
bouwpakketten de efficiëntie van het 
montage en demontage proces.
Het gebruik van deze 
ontwerprichtlijnen helpt ontwerpers 
om hun ontwerpkeuzes te evalueren 
en werpt licht op de transformeerbare 
eigenschappen van een 
ontwerpvoorstel. (...).”

Opmerking 1: Eigenlijk past deze werkwijze volledig in de 

c2c filosofie. De keuze voor constructie-, afwerkings- en 
isolatiematerialen zal afhangen van de kwaliteit, sterkte en 
flexibiliteit (zijn ze gemakkelijk te hergebruiken?) en van de 
moeilijkheidsgraad van hanteren van de materialen. 

E. BIO-Economie en het Bio-
ecologisch bouwen

De Europese Commissie heeft een plan opgesteld: de 
2020-strategie (7), waarin ze pleiten voor een Bio-based 
economy als een van de pijlers voor een slimme en 
groene groei in Europa. 

In de Bio-based economy wil men aandacht geven aan 
alle aan biomassa gerelateerde onderwerpen: energie, 
transport, agricultuur, visserij, omgeving beleid, klimaat 
verandering, industrie, onderzoek en innovatie, etc… 

Ook architectuur is verbonden aan biomassa. De keuze 
van grondstoffen, de productie van materialen, het vervoer 
van de materialen naar de werf en de manier waarop de 
materialen worden toegepast en gebruikt, kan gebeuren 
met aandacht voor de biomassa en Bio-based economy. 
Ook de bouwwereld kan Europa steunen in zijn slimme en 
groene groei door bijvoorbeeld mee te stappen in het c2c 
verhaal.

Het doel van de 2020-strategie van de EU-commissie is 
een economie te creëren die efficiënt met de grondstoffen 
omspringt én weinig CO2 uitstoot. Tegen 2050 wil men 
80 tot 95% minder CO2-uitstoot dan in 1990. Fossiele 
brandstoffen worden waar mogelijk vervangen. 

http://www.vibe.be/wp-content/uploads/2017/02/Ontwerprichtlijnen_Demonteerbare_Gebouwelementen.pdf
http://www.vibe.be/gebouwen/dossier-veranderingsgericht-bouwen/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0021:FIN:NL:PDF
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact13&art=196
https://www.belgium.be/nl/economie/handel_en_consumptie/producten_en_diensten/non_food-producten/ce-label/
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We bevinden ons in de noodzakelijke overgang tussen 
een economie gebaseerd op fossiele grondstoffen of de 
petrol-based economy (PBE) naar Bio-based economy 
(BBE) met biomassa als voornaamste grondstof. Deze 
transitie is essentieel voor het voortbestaan van onze 
planeet zoals we die kennen, en we zien het als onze 
missie hier binnen ons werkveld maximaal op in te zetten. 

Opmerking 1: Een verschil met de c2c-filosofie is dat 
hier de nadruk wordt gelegd op het verminderen van de 
petrol-based economy en het steeds meer kiezen voor 
een bio based economie. Bio-ecologisch bouwen zal een 
belangrijkere rol krijgen. 

Opmerking 2: Het spreekt voor zich dat ook kleiner en 
bescheidener wonen, waarbij minder grondstoffen worden 
gebruikt bij het bouwen van een woning, invloed heeft op 
de uitgeputte grondstofvoorraden van de aarde. 

F. Keurmerken, milieulabels en 
milieuverklaringen

Het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch 
Centrum voor het Bouwbedrijf) (8) heeft keuzecriteria 
opgesteld voor duurzame bouwmaterialen. Zij stellen:  

“Vermits bouwen per definitie gebeurt 
met bouwmaterialen, hebben deze laatste 
een belangrijke invloed op de technische 
prestaties van het gebouw en zijn impact 
op het leefmilieu en de gezondheid van de 
bewoners (...) “

Enerzijds bestaan er een aantal wettelijke 
verplichtingen voor bouwproducten, vastgelegd in de 
bouwproductenrichtlijn en eventuele CE-markering (9). 
Anderzijds bestaan er vrijwillige initiatieven in de vorm 
van certificatie en labels (bouwtechnische keurmerken en 
milieulabels en -verklaringen).

Bij keuze van materlalen kan gelet worden op de 
bouwtechnische geschiktheid door aanwezigheid van 
het BENOR-merk of de Technische Goedkeuring ATG, en 
op de milieulabels en -verklaringen van type 1 (Europees 
Ecolabel, het FSC-keurmerk, het PEFC-certificaat, het 
Nature Plus label, de Scandinavische Nordic Swan en de 
Duitse Blauer Engel)

Websites van VIBE vzw (zelf geen verdeler), Ecostore, 
Eurabo en Eco Bouwmaterialen (NL) zijn een hulp bij het 
zoeken naar gecertificeerde, bio-ecologische materialen.
Er zijn uiteraard veel meer websites te vinden!

http://info.benoratg.org/
http://info.benoratg.org/
http://www.ecolabel.be
http://www.ecolabel.be
http://ic.fsc.org/en
http://pefc.be
http://natureplus.org
http://nordic-ecolabel.org
http:// www.blauer-engel.de/en
http://www.vibe.be/
http://www.ecostore.be
http://www.eurabo.be
http://www.ecobouwmaterialen.nl
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G. Conclusie

Er bestaan verschillende paden naar een volhoudbaar 
THW project.

Voor mij is de volgende volgorde van keuzes belangrijk 
tijdens het proces:

1. Is mijn ontwerp compact?

2. Zijn de grondstoffen hernieuwbaar (natuurlijk/dierlijk) of 
gerecycleerd?

3. Waar komen de grondstoffen vandaan? Gebeurt de 
ontginning en productie zo lokaal mogelijk met aandacht 
voor mens en milieu? (Trias Ecologica)

4. Wat is het effect van de gebruikte materialen op de 
leefomgeving?

5. Zijn de grondstoffen gemakkelijk te hergebruiken of 
geschikt voor upcycling? (c2c, hergebruik)

6. Kan ik de gebruikte materialen achteraf gemakkelijk 
demonteren?

7. Kan de zelfbouwer alleen bouwen of heeft hij hulp 
nodig?
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Binnen deze bachelorproef wordt de zelfbouwer 
gedefinieerd als een natuurlijk persoon die beschikt 
over capaciteiten en materialen om zelf een woning te 
realiseren, al dan niet met hulp van derden.

A. Karakteristieke eigenschappen

De THW bewoner wordt binnen deze bachelorproef 
gekenmerkt door enerzijds een verlangen naar vrijheid 
in de vorm van financiële onafhankelijkheid en mobiliteit, 
en anderzijds de bereidheid om deel uit te maken van de 
maatschappij (volledig off-grid is niet noodzakelijk, er kan 
worden ‘ingeplugd’). 

“ (...) Do it yourself. And if you 
don’t know where to start: start, 
and things will fall into place.” 
(1)

B. Benodigde eigenschappen voor 
de bouw van een THW

De zelfbouwer werkt veilig en verantwoordelijk: er 
zijn altijd gevaren gekoppeld aan het werken met 
bouwmaterialen. Neem altijd de veiligheidsvoorschriften 
in acht bij uitvoeren van technische installaties en bij het 
betreden van de werf. Werk ook nooit te lang door om snel 
iets af te werken: vermoeidheid kan leiden tot fouten. (2)

De zelfbouwer is handig: hij/zij kan werken met een 

1.3 De zelfbouwer

1. Lloyd Kahn aan het woord in de documentaire “Summer of family love” van Kirsten Dirksen, bekeken in april 
2017
2. Tiny House Design & Construction Guide - Dan S. Louche

https://www.youtube.com/watch?v=7Iti4JU5ObU&t=3638s
https://www.tinyhomebuilders.com/tiny-house-book
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boormachine, weet hoe hij veilig stukken hout kan 
verzagen, kan electriciteitskabels leggen, etc... 

De zelfbouwer heeft inzicht in het lezen van plannen, in de 
verschillende bouwfases en begrijpt hoe de constructie 
in elkaar zit. Hij/zij kan volumes, lengtes, breedtes en 
hoogtes min of meer inschatten. Tip: om je ruimtegevoel 
te helpen kan het THW eens uitgetekend worden op de 
grond met een stuk krijt.

De zelfbouwer heeft doorzettingsvermogen. Een Tiny 
House op Wielen is niet zo groot, dus het eindresultaat 
wordt sneller bereikt dan bij het bouwen van een 
traditionele woning! 

De zelfbouwer heeft oog voor detail bij het uitvoeren van 
de plannen en afwerking.

De zelfbouwer vraagt hulp wanneer hij/zij dat nodig heeft. 
Het heeft geen zin om zaken uit te voeren waar je niet 
zeker van bent, om ze dan achteraf te moeten corrigeren. 
Er is vaak iemand die het beter weet!

De zelfbouwer is bescheiden. Het is belangrijk de 
vaardigheden van zichzelf en anderen naar waarde te 
schatten. Een optimale samenwerking waarbij iedereen 
van elkaar kan bijleren is een must.

De zelfbouwer is creatief. Deze eigenschap komt goed 
van pas bij toepassen van gerecycelde materialen. Vaak 
maken deze materialen met een verleden het ‘verschil’ 
en krijgt het THW een eigen stijl/sfeer. Ben je niet zo 
creatief? Geen nood: het internet staat vol inspirerende 

voorbeelden!

De zelfbouwer is realistisch bij het ontwerpen van een 
plan. Plafondhoogtes kunnen aangepast worden aan de 
lengtes van de bewoners, maar hou liefst ook rekening 
met bezoekers en eventueel nieuwe bewoners. Neem 
bijvoorbeeld geen plafondhoogte van 1m80, omdat je zelf 
maar 1m65 bent. 

De zelfbouwer werkt bewust met duurzame materialen 
en technieken (zie ook het vorige hoofdstuk) en is zich 
bewust van de impact en vervuiling die zijn keuzes met 
zich meebrengen. Er zal altijd een impact zijn op het milieu, 
maar de impact kan beperkt worden.

De zelfbouwer is voorbereid. Er wordt een werkplaats 
ingericht en de constructiematerialen worden tijdig 
besteld. Hulp van derden wordt ingepland.

C. websites voor zelfbouwers

www.brainbox.eu
www.dialoog.be
www.eurabo.be
www.ecobouwers.be
www.hota.be
www.natpro.be
www.qsani.be
www.rubanzelfbouw.be
www.sackzelfbouw.be
www.selfmatic.be

http://www.brainbox.eu
http://www.dialoog.be
http://www.eurabo.be
http://www.ecobouwers.be
http://www.hota.be
http://www.natpro.be
http://www.qsani.be
http://www.rubanzelfbouw.be
http://www.sackzelfbouw.be
http://www.selfmatic.be
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A. Realiseren

Onder realiseren wordt verstaan: het THW effectief 
bouwen, los van het feit of dit legaal is. Dit kan op een eigen 
bouwplaats zijn, ingericht in de tuin, of in een afgehuurde 
hangard waar gereedschap ter beschikking wordt gesteld 
(zie foto), bijvoorbeeld bij Tiny House Belgium in Drongen. 

In principe houdt niets of niemand je tegen om een 
constructie te bouwen op een trailer. Of je het resultaat 
mag verplaatsen op de openbare weg, ergens mag 
plaatsen en of je er permanent in mag wonen, dat is een 
andere kwestie...  

Binnen deze Bachelorproef wil ik ontwerprichtlijnen en 
een voorbeeld van een uitvoeringsplan meegeven. 
Hierbij wil ik op het hart drukken dat de plannen nog 
niet in de praktijk zijn uitgevoerd, en dat de volledige 
verantwoordelijkheid over het uiteindelijke resultaat 
bij de bouwer ligt. Deze bachelorproef is bedoelt als 
springplank, waarbij tips en wegwijzers de zelfbouwer 
helpen bij de realisatie.

B. België

De verwijzing naar België is bedoelt als afbakening van het 
gebied waarbinnen in eerste instantie gezocht wordt naar 
mogelijke afmetingen van een Tiny House op Wielen. Wat 
kan op de weg? Kan je het gemakkelijk zelf verplaatsen?

Hier stuiten we op de eerder vermeldde maximale breedte 

(2.55m) en hoogte (4m) en het maximaal gewicht van 3.5 
ton wanneer je het THW zelf wil kunnen verplaatsen met 
BE rijbewijs.

In tweede instantie verwijst het naar gebruik volhoudbare, 
lokale materialen (zie ook deel 1.2): Is het mogelijk om 
materialen en diensten te vinden op kleine schaal, met 
een zo min mogelijke inpact op het milieu? Of is het nodig 
om op grotere schaal te zoeken zoals binnen de BeNeLux 
of, groter, Europa? 

1.4 Realiseren in België?
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Foto: Atelier van Tiny House Belgium te Drongen. Gelegen op de Bostoen-site. Bron: www.tinyhousebelgium.org



H A N D L E I D I N G
VOOR HET REALISEREN VAN EEN TINY HOUSE OP WIELEN2
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Hoe begin je aan je eigen ontwerp? Het is mijn doel om 
simpele guidelines mee te geven die je in staat zouden 
moeten stellen om zelf je THW te ontwerpen tot op 
niveau van uitvoering. Je kan ook een ontwerp gebruiken 
of kopen dat al bestaat. Online zijn er verschillende 
websites die plannen (al dan niet gratis) aanbieden (1). 
Kijk ook even in het boek Tiny House Floor Plans van 
Michael Janzen, hier staan meer dan 200 plattegronden in 
getekend, welliswaar niet in detail.

Stap 1. Inspiratie zoeken

Zoek inspiratie in boeken, op websites, in tijdschriften... 
Kijk filmpjes (youtube heeft een heleboel kanalen! (2) ) 
en bewaar je favoriete beelden op een prikbord (dat kan 
digitaal of analoog). Bekijk ook eens hoe woonwagens, 
caravans, mobilehomes worden ingericht!

Stap 2. Maak schetsen op papier! 

Pen en papier hanteren staat garant voor een losse, snelle 
methode van werken. Probeer, durf lijnen zetten! Je kan de 
lijnen zelfs eens met krijt uitzetten op realistische schaal, 
dat helpt bij het inschatten van ruimte.

Stap 3. Richtlijnen bij het schetsen van 
volumes

Papier met ruitjes is ideaal om de verhoudingen snel in 
te schatten. Je kent de maximale afmetingen: 4m hoog x 
2.55m breedte (uitsteek van dak, vensterbanken e.d. zitten 
hier ook in) x 6m lengte (afhankelijk van de hoeveelheid 

gebruikte materialen). De dikte van de muren, vloer 
en dak (helling minimum 20°) verschilt naargelang de 
samenstelling. Je kan hier ruw werken met respectievelijk 
20, 20 en 25cm dikte.

Het soort trailer die je gebruikt is bepalend voor de 
plaats van de wielen, waar je wel of geen rekening mee 
zal moeten houden. Boven de wielen mag je zeker niet 
vergeten isoleren en dit kan het uitzicht van de vloer 
(d.m.v. een plaatselijke verhoging) en de plaatsing van de 
buitendeur beïnvloeden. Later meer hierover.

Stap 4. De drie invloedrijkste leeffuncties: 
keuken, badkamer en slaapplek

De keuken, badkamer en slaapplek bepalen grotendeels 
hoe het THW er uit zal zienk. Naargelang de waarde die 
je hecht aan de desbetreffende activiteit (koken, toilet, 
slapen) wordt hun grootte positie ten opzichte van elkaar 
bepaald.

Uiteraard zijn er veel indelingen mogelijk, maar ik ben op 
zoek gegaan naar de meest efficiënte indeling waarbij 
rekening wordt gehouden met installatie van technieken 
(bv. het water toevoer- en afvoerstelsel zo klein en 
compact mogelijk houden), optimale plafondhoogtes, 
plaats van de inkomdeur (bepalend voor de circulatie 
binnenin), het doorlopen van de isolatieschil (ook ter 
hoogte van de wielen!) en ruimtegevoel.

Wat volgt is een destillaat op basis van mijn onderzoek.

1.  DIY Tiny House plans via diytinyhouseplans.com/
 The Tiny Life via thetinylife.com/tiny-house-plans/
 TIny House Design via www.tinyhousedesign.com/plans/
 Tiny House Build via tinyhousebuild.com/home-plans/
2. Youtube kanalen van Kirsten Dirksen / Living Big in A Tiny House / relaxshaksDOTcom / Tiny Nest / 
 Tiny House Canada / Tiny House Giant Journey 
 Websites: thetinylife.com / TinyHouseTalk.com / archdaily.com : gebruik zoekterm Tiny House

2.1 Ontwerp en indeling
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Basisplan 1
- Slaaploft boven keuken en badkamer
- Badkamer (breedte aanpasbaar) met
douche en composttoilet
- Kitchenette (60 x 180 cm)
- Zithoek met optie slaapplek / atelier / ...

Basisplan 2
- Slaaploft boven keuken en badkamer
- Badkamer (breedte aanpasbaar) met
douche en composttoilet
- Ruime keuken met breed gangpad
- Zithoek met optie slaapplek / atelier / ...

Basisplan 3
- Slaaploft boven keuken en badkamer
- Badkamer (breedte moeilijk aanpasbaar)
met douche en composttoilet
- Keuken met smal gangpad
- Zithoek met optie slaapplek / atelier / ...

     1    2     3

Nivo 0

Boven: Combinatiemogelijkheden badkamer en keuken
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     1    2     3
KEUKEN & BADKAMER

De minimale plafondhoogte in de keuken en badkamer 
ligt niet vast, maar aangeraden is om een minimale 
plafondhoogte van 2m aan te houden.. De hoogte kan 
afgestemd worden op maat van de bewoners (bv. 1m80 
hoog bij bewoners van 1m60), maar dat is niet aan te  raden 
wanneer er veel bezoekers zijn of wanneer het huis in de 
toekomst misschien verkocht wordt. Reken ook genoeg 
ruimte voor de installatie van een douche (douchebak, 
afvoer én een douchekop waar je liefst onder wil kunnen 
staan).  

Voor het leggen van de toevoerleidingen (water, 
electriciteit, gas) en afvoerleidingen (rookgasavoer,  
ventilatie en huishoudelijk afvalwater/grijs water) is het 
belangrijk om te weten waar de keuken en de badkamer 
komen. Het is altijd aangeraden om keuken en badkamer 
zo dicht mogelijk bij elkaar te leggen. Dit heeft  het 
positieve gevolg dat er minder afvoer- en toevoerleidingen 
moet en worden voorzien in het huisje en dat de toevoer 
van buitenaf kan gecentreerd worden op 1 punt in de gevel 
(hetzelfde principe van een woonwagen of campingcar). 
Vaak bevindt dit punt zich aan de bestuurderszijde (een 
overblijfsel van de stacaravans op woonparken) of aan 
de kopse zijde (naast de badkamer) van het huisje in een 
kleine bergruimte. Ook elektriciteit en eventueel gas 
worden op dezelfde plek in het huis binnengebracht. 

De eerste optie (plan 1) zorgt ervoor dat het THW meer 
open aanvoelt en dat je de badkamer gemakkelijk kan 
aanpassen in de breedte. Douche en wasbak staan aan 
dezelfde zijde omdat dit het toevoer- en afvoerstelsel  
van leidingen compact houdt. Er is hier een kitchenette 

aanwezig en een centraal gelegen ingang, waardoor de 
leefruimte een echte verblijfs- en geen circulatieruimte 
wordt. 

De tweede optie (plan 2) geeft de mogelijkheid tot 
aanpassen van de grootte van de badkamer en het 
creëren van een grote keuken. Er is een aangename 
bewegingsruimte (ca. 95 cm)  tussen de twee volwaardige 
werkbladen van elk 60cm diep. En het huisje voelt heel 
open aan omdat er nergens nissen of kleine gangen 
ontstaan. De leefruimte is deels een circulatieruimte. 
Sommige keukenliefhebbers hebben liever 1 groot 
werkblad, waardoor ze eerder kiezen voor optie 3.

Bij de derde optie (plan 3) zijn de keuken en badkamer een 
kwartslag gedraaid t.o.v plan 1 & 2. Het grootste voordeel 
hier is dat er een lang keukenwerkblad is, maar het nadeel 
daarbij is het relatief smalle gangpad (ca. 75cm), waarbij 
het keukenblad ook minder diep wordt voorzien (bv. 50 
in plaats van 60cm diep). Een smaller werkblad wil ook 
zeggen dat het moeilijker wordt om een frigo en/of oven 
te voorzien (vaak 60x60cm). De keuken kan eventueel ook 
afgesloten worden van de leefruimte met een schuifdeur 
om zo kookluchtjes te weren, maar dit is een zeldzaam 
geziene optie, omdat er meestal geopteerd wordt om het 
TH zo open mogelijk te houden. De badkamer is ook altijd 
op zijn smalst gedimensioneerd en moeilijk uitbreidbaar. 
Een toegang voorzie je best altijd centraal in de badkamer, 
zo kunnen de functies (douchen en toilet) optimaal inpland 
worden in de ruimte.

Op de volgende bladzijden vind je dezelfde plannen met 
afmetingen.
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Boven: Combinatiemogelijkheden badkamer en keuken met afmetingen
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Slaapopties 1 & 2
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3. Bron: mobilehome.com - bekeken op 14.03.2017

SLAAPKAMER

Het is een echte ‘luxe’ om in een THW een vast bed te 
hebben. De matras ligt op een lattenbodem, zodat hij 
genoeg kan ademen aan de onderkant. De aangeraden 
minimale vrije hoogte bovenop de matras bedraagt 60cm 
(3). Indien je graag een twee-persoonsbed wilt, ga dan na 
of 1m40 voor jou breed genoeg is. Breder gaan, betekent al 
snel kostbare centimeters verliezen aan bewegingsruimte.

Slaapoptie 1.  Bestaat uit een vast of mobiel bed in de 
leefruimte. Ofwel fungeert dit bed dan permanent als 
grote zetel en maakt het deel uit van de leefruimte, ofwel 
wordt een uitklapsysteem/katrolsysteem voorzien om 
het bed tegen de muur te klappen/tot tegen het plafond 
omhoog te schuiven. Het nadeel van een uitklapsysteem 
en soms ook katrolsysteem is dat je moeilijk slapen en 
leven kan combineren wanneer je met meerdere mensen 
in een THW woont. Meerdere personen gebruiken 
namelijk dezelfde ruimte en ieders activiteiten zijn niet 
noodzakelijk op elkaar afgestemd.

Dit plan lijkst sterk op een plan van een campingcar.

Slaapoptie 2. Een slaapruimte kan ook voorzien worden 
onder de leefruimte die zich op ’loft’-niveau bevindt. Het 
niveau van de leefruimte is hier bijvoorbeeld voorzien op 
1m hoogte t.o.v. de gewone vloerpas. Deze keuze volgt 
vaak vanuit één belangrijke wens: een frisse slaapruimte. 
Wanneer een ruimte opwarmt, zal de warme lucht 
automatisch stijgen en de koudere lucht beneden blijven. 

     1   2  
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Een slaaploft onderaan zal dus minder snel oververhitten 
dan een slaaploft in de nok. Voorzie een of meerdere 
ramen in deze slaapnis, zodat je zeker genoeg frisse lucht 
krijgt.

Slaapoptie 3. Een slaaploft boven de badkamer en 
keuken houdt de leefruimte maximaal open. Het is echter 
niet evident om genoeg ruimte te voorzien in de slaaploft 
omdat je met de algemene beperking zit van 4m maximale 
hoogte. 

Voor de slaaploft wordt best rekening gehouden met 
een comfortabele minimale hoogte van 60cm, gemeten 
vanaf de bovenkant van de matras tot de onderkant van 
het plafond om aangenaam te kunnen slapen. Dat wil dus 
zeggen dat de dikte van de lattenbodem (nodig voor de 
verluchting van de matras!) en de dikte van de matras zelf 
moeten opgeteld worden bij de minimale vrije hoogte van 
60cm. Het is niet zo erg om minder hoogte te hebben aan 
het voeteinde. De keuze van het dak (rond, plat of een 
zadeldak) kan hierdoor worden beïnvloed. 

Voorzie genoeg ramen om te kunnen verluchten. Een 
ventilatierooster in een van de ramen is aangeraden: 
op die manier is er een constante toevoer van verse 
buitenlucht. Een dakraam kan het ruimtegevoel vergroten 
én is misschien wel leuk als je graag in slaap valt onder 
een sterrenhemel.

De positie van het bed wordt bepaald door de vorm 
van het dak. Zoek uit op welke manier je maximale 
beweginsruimte hebt onder de nok (bepaald door de 
keuze van het dak) en hoe de ruimte zo efficiënt mogelijk 
gebruikt kan worden. Een 3D model maken van je ontwerp 
kan helpen om de ruimte in te schatten. SketchUp is 

hiervoor een interessante gratis tool, maar ook ineen 
knutselen met papier en karton (uiteraard op schaal). Meet 
ook eens hoe hoog de keukentafel is (vaak  ca. 70cm) en 
kruip daar onder om de vrije hoogte te ervaren.

Slaapoptie 4. Een slaaploft boven de leefruimte met 
als doel meer vrije hoogte in de badkamer en keuken.  
Wanneer de zithoek fungeert als knusse zithoek, zou de 
plafondhoogte kunnen zakken tot bijvoorbeeld 1m70, 
waardoor er meer vrije hoogte beschikbaar is in de 
slaaploft. In de zithoek wordt dan niet veel rechtgestaan, 
iets wat in de keuken en badkamer wel vereist is.

Het spreekt voor zich dat  bij optie 2 en 4 geen inkomdeur 
kan voorzien worden onder de loft.

Stap 5. Positie van de wielen (grijze zones op 
plannen)

Wanneer je bouwt op een Tiny Housetrailer, moet je 
rekening houden met de positie van de wielen. Het 
geïsoleerde vloerpakket dat op een TH trailer wordt 
gemonteerd kan niet doorlopen boven de wielen en je 
moet plaatselijk de vloer ophogen en van voldoende 
isolatie voorzien. Voorzie hier dus geen deuropeningen 
of ramen tot op de grond. Op deze manier vermijd je een 
koudebrug. (zie ook het volgende hoofdstuk)

Wanneer je bouwt op een trailer waarbij het dek boven 
de wielen zit (bijvoorbeeld een deckover trailer) dan kan 
je isolatievlak in je vloerpakket gewoon doorlopen. Check 
wel de hoogte van het dek, want deze is bepalend voor de 
hoogte waarop je kan beginnen bouwen. Het nadeel van 
een deck is dat dit niet dampopen is.

http://www.sketchup.com/
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Boven links: zadeldak in de langse richting. Een dakgoot (rood op tekening) voorzien zorgt voor verbreding 
van het geheel (reken 8cm per hanggoot). En dus een smaller huisje. Je kan eventueel een ingewerkte goot 
voorzien.
Boven rechts: zadeldak in de dwarse richting. Dakgoten (groen op tekening) kunnen zonder probleem voorzien 
worden langs beide zijden.
Onder links : lessenaarsdak met nok aan kopse kant. Een dakgoot kan zonder probleem worden voorzien. 
Voordeel hier is dat het volledige dak afwatert aan 1 kant.
Onder rechts: lessenaarsdak met de nok in de langsrichting. Een dakgoot (8cm breedte) zorgt voor een 
verbreding van het geheel. Weeg de voordelen van het collecteren van water af tegen de nadelen van een 
smaller huis.
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Stap 6. Kiezen van het daktype met optionele 
dakgoot

Een belangrijke factor die de ruimte-indeling en -beleving 
mee bepaald is het dak. Interessante opties zijn een plat 
dak, een zadeldak (2 dakvlakken komen samen in 1 nok), 
een lessenaarsdak (1 hellend dakvlak) of een gebogen dak 
(zoals de typische pipowagen (4) ). Op het gebogen dak of 
plat dak wordt in deze bachelorproef niet ingegaan, omdat 
gefocust wordt op het typische uitzicht van een huisje met 
een hellend dak.

Niet elk type dakbedekking is geschikt voor elke 
dakhelling. Houten shingels vereisen bv. een minimale 
dakhelling van 20°. Dakvensters vereisen vaak een 
minimale helling van 15° (bv. Velux of Fakro).

Een dakgoot (hangoot of ingewerkt) kan nuttig 
zijn wanneer je wilt vermijden dat het water van het 
dak langs de gevels naar beneden loopt en daarbij 
de gevelbekleding extra belast. Het water kan dan 
opvangen worden in een ton naast het THW. Wanneer 
het water niet wordt opgevangen maar wel ‘geloosd’ 
via de regenwaterpijp naast het huisje, zorg er dan voor 
dat je zeker bent dat de stabiliteit van je THW niet wordt 
aangetast door wateroverlast. Binnen deze bachelorproef 
wordt niet verder ingegaan op het voorzien van een 
interne regenwateropvang in het THW. Belangrijk bij het 
voorzien van een dakgoot, is te weten dat deze ook een 
breedte heeft en dus invloed heeft op de totale breedte 
van het THW. Wanneer de dakgoot op de kopse kant zit 
speelt dit niet mee, maar op de lange zijgevels kan dit een 
reden zijn om geen dakgoot te voorzien (zie ook uitleg 
bij de tekening)- een ingewerkte goot heeft hier dan de 

voorkeur. Het WTCB kan je verder op weg helpen met de 
constructie ervan. 

Overweeg je om water te filteren en hergebruiken? Breng 
een bezoekje aan de website van Berkey Waterfilters (5).

Stap 7. Verdelen van gewicht op een trailer

Bij het indelen van de functies op het grondplan, is het 
belangrijk om in te schatten waar het meeste gewicht 
op de trailer komt. Aangeraden wordt om vooraan op de 
trailer (het dichtste bij het voertuig) het meeste gewicht te 
voorzien. 

Er is een video (6) die mooi illustreert hoe het geheel van 
de auto met trailer reageert wanneer de trailer begint te 
slingeren. Wanneer het grootste gewicht zich vooraan 
bevindt, zal de slingerbeweging snel afgeremd worden 
en vanzelf stoppen. De trailer blijft echter veel langer 
slingeren wanneer het gewicht zich achteraan op de trailer 
bevindt. 

Wanneer je dit weet voorzie je bijvoorbeeld best je 
badkamer, keuken en bovengelegen slaaploft aan de 
bestuurderszijde.

4. Pipo Wagens, bekeken op 20.02.2017
5. Berkey Waterfilters, bekeken op 25.04.2017
6. Moterboot, bekeken op 9.03.2017

http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=tv-nit&pag=244&art=2
http://www.berkeywaterfilterseurope.nl/
http://www.motorboot.com/techniek/gewichtsverdeling-op-trailer/
http://www.pipowagens.net
http://www.berkeywaterfilterseurope.nl/
http://www.motorboot.com/techniek/gewichtsverdeling-op-trailer/
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Boven: foto in beheer van Tiny House Nederland, versie mei 2017
1. Tiny House Build, versie 5.04.2017
2. Tiny House Design & Construction guide. Dan Louche, p.27 2016

http://www.tinyhousenederland.nl
http://www.tinyhousebuild.com
http://https://www.tinyhomebuilders.com/tiny-house-book
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Tip De houtskelet constructiemethode wordt hier niet 
in detail uitgelegd. Het boek Tiny House Design & 
Construction guide van Dan Louche (2) is een mooie 
geïllustreerde gids die kan helpen bij het uitwerken van 
het houtskelet. Er bestaan aannemers houtskeletbouw 
die zelfbouwers begeleiden en advies geven (tegen 
betaling); bijvoorbeeld HOTA cvba (BE). Hota is een 
aannemersbedrijf gespecialiseerd in energiezuinig en bio-
ecologisch bouwen.

Waarom een Houtskelet?

Het THW binnen deze bachelorproef heeft een houtskelet 
als draagstructuur, die wordt bevestigd op een trailer met 
lange bouten en schroeven.

1. Constructiehout is een nagroeibaar materiaal en 
is lokaal te verkrijgen met PEFC, EFC, Nature Plus, ... 
certificaten en relatief gemakkelijk te bewerken. Ook 
het isolatie- en plaatmateriaal zijn gemakkelijk lokaal en 
nagroeibaar te verkrijgen. 

2. Er bestaan geprefabriseerde samengestelde wanden 
genaamd SIPs (structurally insulated panels) (2). 
Bijvoorbeeld 2 lagen OSB plaat met daartussen een 
hard-, vaak schuim, isolatiemateriaal. Maar, deze optie is 
duurder dan het zelf in elkaar steken van een houtskelet 
én maakt het praktisch onmogelijk om de materialen (osb, 
isolatie) te demonteren en hergebruiken. Daarbij is de 
isolatie vaak niet natuurlijk of mineraal. Geprefabriceerde 
constructie-elementen kunnen veel tijd uitsparen bij de 
eigenlijke opbouw van het THW, maar zijn duur én bij 
productiefouten is men afhankelijk van de fabrikant. 

3. Een stalen/metalen skelet wordt hier niet aangeraden 
omdat het een koudebrug vormt én het veel moeilijker is 
om houten plaatmateriaal te monteren op studs in plaats 
van hout. Op de studs worden doorgaans gipskarton- 
of vezelplaten gemonteerd of te bepleisteren EPS 
isolatie, maar deze worden niet aangeraden in een THW 
omdat deze minder goed tegen een stootje kunnen dan 
bijvoorbeeld een ecoboard, (formaldehydevrije) OSB 
of multiplex. Een andere, belangrijke reden, waarom er 
niet voor een stalen studs wordt gewerkt is omdat het 
productieproces zeer veel energie vraagt én metalen 
geen lokale hernieuwbare grondstoffen zijn.

4. De muren, vloer en dakvlakken van een houtskelet 
zijn relatief slank omdat de isolatie tussen de stijlen kan 
geplaatst worden, waarbij hout geen sterke geleider is van 
koude en warmte (het wordt niet gezien als koudebrug). 
Werken met strobalen in een houtskelet wordt niet 
aangeraden omdat strobalen te dik zijn en niet voldoende 
isoleren. Je gaat dus best op zoek naar een goed natuurlijk 
of mineraal isolatiemateriaal dat vochtregulerend is en kan 
ademen.

5. Een houtskelet is licht in vergelijking met massiefbouw 
(bakstenen, houtmassiefbouw en alle andere dense 
toepassingen). Afwerking van muren met een leempleister 
of een ander type pleisterwerk, is ook af te raden omdat 
dit te zware materialen zijn en kans geven op barstvorming 
bij het verplaatsten/schommelen van het THW.

6. Houtskeletbouw leent zich ook sterk tot het kunnen 
bouwen met houten recuperatiematerialen. Denk aan 
een oude houten plankenvloer, houten latwerk, houten 
balken (liefst juist gedimensioneerd).

2.2 Constructiemethode

http://https://www.tinyhomebuilders.com/tiny-house-book
http://https://www.tinyhomebuilders.com/tiny-house-book
http://www.hota.be/wat-doet-hota
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7. Een houtskelet leent zich tot dampopen bouwen. 
Dampopen is niet hetzelfde als luchtdicht. Een dampopen 
constructie laat toe om zelf een aangenaam ademend 
en vochtregulerend binnenklimaat te creëeren. Hierbij 
is het belangrijk dat de materialen in de schil (isolatie en 
plaatmaterialen) kunnen ‘ademen’. 

Aandachtspunt 1: Koudebruggen

De ramen, deuren, vloer, wanden en het dak vormen 
samen één structurele, geïsoleerde schil. Hierbij is het de 
bedoeling dat de isolatie overal mooi doorloopt. Wanneer 
dit niet zo is, spreken we van een koudebrug: een plek 
waar de koude gemakkelijk doorheen de constructie 
kan en waar er gevaar is voor condensvorming met als 
gevolg aantasting van de structuur. De enige plek waar 
er eventueel condens zou mogen zijn is op de ramen, 
want glas kan tegen water. Dit wil ook zeggen dat je er 
voor moet zorgen dat het glas niet beter isoleert dan de 
schildelen.

Om te controleren of de isolatie mooi doorloopt, kan je 
op de plannen (doorsnedes en plattegronden) de lijn 
van de isolatie volgen. Wanneer er één gesloten lus kan 
gemaakt worden, dan heb je goed werk geleverd. Ramen 
en deuren isoleren normaal gezien ook en maken dus ook 
deel uit van de schil. Heb aandacht voor de aansluiting van 
verschillende schildelen: wand-vloer, wand-dak, deur/
raam in wand, en de plaats in de vloer waar de wielen van 
de trailer zitten.

Aandachtspunt 2: Basisprincipes van een 
dampopen schil

Een dampopen schil betekent letterlijk: een schil waardoor 
waterdamp kan migreren. 

Vocht ontstaat wanneer we bijvoorbeeld ademen, 
zweten, douchen en koken. (Er kan ook nog bouwvocht 
aanwezig zijn in de constructie dat na het maakproces 
zijn weg naar buiten moet vinden.) De lucht kan maar een 
bepaald percentage aan vocht opnemen, waarbij er meer 
vocht kan worden opgenomen worden naarmate de lucht 
warmer is. Wanneer de lucht verzadigd is met vocht zal 
alle extra vocht condenseren op de koudste aanwezige 
oppervlaktes. Dit is een reden om ervoor te zorgen dat de 
ramen altijd minder goed isoleren dan de muren: liever 
condensatie op (waterafstotend) glas dan op materialen 
die kunnen aangetast worden door water. Dit is nog méér 
een reden om een goed ventilatiesysteem te installeren, 
waarbij alle overtollige vocht en gebruikte lucht op tijd 
worden afgevoerd.

Binnen zal er meer dampdruk zijn dan buiten (tenzij je 
in de tropen woont waar het zéér vochtig is- maar dat is 
hier nu niet het geval). Door dit dampdrukverschil zoekt 
vocht zijn weg van binnen naar buiten. In feite is er van 
nature een constante poging om in beide ‘ruimtes’ een 
gelijkmatige luchtvochtigheid te bekomen.

Belangrijk bij de migratie van vocht doorheen de schil is  
dat de materiaalsoorten meer dampopen zijn van binnen 
naar buiten. Er zit dus nergens een dichte folie of dicht 
materiaal (bv. PIR of PUR platen en de traditionele PE-folie). 
Er wordt een intelligente dampremmende luchtdichte 
folie geplaatst aan de  warme zijde van de isolatie (zie 
ook afbeelding). De term ‘intelligent’ verwijst naar de 
capaciteit van de folie om vocht dat toch doorheen de 
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Boven: schema in eigen beheer.
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damprem is geslopen, terug af te geven aan 
de binnenruimte. Op deze manier reguleert 
de wand zelf voor een miniem deel het 
vochtgehalte.

Het is bij een dampopen constructie zeker 
de bedoeling dat een teveel aan vocht in 
de ruimte kan afgevoerd worden d.m.v. 
een ventilatiesysteem in de natte ruimtes 
(badkamer en keuken). Het is niet de 
bedoeling dat de schil (wand, dak en vloer) 
fungeert als een soort filter -denk daarbij aan 
een sigarettenfilter- waarbij de materialen in 
de schil uiteindelijk verzadigd geraken met 
vuildeeltjes die, gebonden aan het vocht, 
achtergelaten worden tijdens de migratie 
doorheen de wand. 

THW met hellend dak (>15°)

De houten draagconstructie vormt 
letterlijk het (hout)skelet van de woning en 
wordt tussen de stijlen opgevuld met een 
dampopen isolatiemateriaal. Om deze 
constructie en isolatie zo goed mogelijk 
te beschermen tegen vochtproblemen en 
rotting moet ze aan de warme en koude 
zijde worden beschermd door middel van 
respectievelijk een luchtdichte damprem en 
een dampopen water- en winddichting. Een 
van deze twee zijden zal ook fungeren als 
verstijving van het houtskelet. Het is dus niet 
aangewezen om langs beide zijden enkel 
een folie te  plaatsen.

Boven: doorsnede BIMx model. Eigen beheer.
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Aan de warme kant van de isolatie, dus de binnenzijde van 
het houtskelet, wordt een intelligente, vochtregulerende, 
luchtdichte damprem voorzien in de vorm van een folie 
of formaldehydevrije OSB of houtvezelplaat. Vocht in de 
isolatie zorgt er namelijk voor dat het isolatiemateriaal 
slecht tot niet isoleert én kan de houtconstructie beginnen 
rotten. Water  (0.6 W/mK) geleidt beter de koude/warmte 
dan droge stilstaande lucht (0.024 W/mK) die aanwezig 
is in de isolatie. De dampdichting mag daarom nooit 
geplaatst worden aan de koude kant van de isolatie.

De koude buitenzijde van het geïsoleerde houtskelet wordt 
bij de muren en het dak afgewerkt met een dampopen,  
water- en winddicht folie en/of houtvezelplaat. Dit om 
te voorkomen dat er vocht of opspattend water in de 
constructie kan binnendringen. Het weinige vocht dat 
toch in de constructie en het isolatie materiaal is geraakt, 
moet langs de geventileerde luchtspouw kunnen worden 
afgevoerd, vandaar de dampopen eigenschap. Dit 
materiaal is zelden UV-bestendig en kan vaak niet langer 
dan enkele maanden doen (raadpleeg de technische 
fiches).  

De koude buitenzijde van het ‘zwevende’ vloerpakket  
wordt altijd geventileerd op natuurlijke wijze en staat bij 
vervoer op de weg bloot aan opspattend water, kiezels, 
... Bij stilstand kunnen kleine huis- of knaagdieren bij 
deze onderkant (voorlopig heb ik geen schadegevallen 
op kunnen sporen). Met dit in het achterhoofd wordt 
gezocht naar een optimale combinatie: hier wordt de 
vloerconstructie afgewerkt met een water- damp- 
en winddichte isolerende en dampopen structurele 
houtvezelplaat, gecombineerd met een gewapende 
onderdakfolie. In de praktijk (bv. THW van Marjolein 

Jonkers) kan ook gewerkt worden met een structurele 
betonplexplaat aan de onderzijde, Daarop komt dan de 
draagstructuur met isolatie enz... Deze betonplex is echter 
niet dampopen... Ik heb echter voorlopig geen bewijs 
gevonden in de praktijk dat deze constructiemethode 
nadelig zou zijn.

De luchtspouw speelt een belangrijke rol bij de afvoer 
van vocht dat enerzijds werd afgevoerd doorheen de 
constructie en anderzijds het water dat doorheen de 
gevelbekleding is gedrongen. 

De gevel- en dakafwerking fungeert als een regenjas 
en beschermt de constructie tegen UV-stralen. Deze 
materialen moeten niet water- en winddicht zijn maar wel 
hard. De afwerking is niet rechtstreeks bevestigd op de 
dampopen water- en winddichting, maar op respectievelijk 
houten stoflatjes en  tengellatten en pannelatten. Ideaal is 
een houten beplanking of een licht (gerecyceld) materiaal 
bv. tweedehands golfplaten. 

Het gebruik van slap materiaal als gevelafwerking zoals 
bijvoorbeeld een zeil is niet aan te raden bij een dampopen 
constructie. Ten eerste omdat een zeil niet gemakkelijk te 
bevestigen is op de stoflatten in de luchtspouw (en deze 
laatste is echt noodzakelijk voor de afvoer van vocht) en 
ten tweede omdat wind een grote druk uitoefent op 
het THW en het materiaal gemakkelijk laat opbollen of 
indrukken; met kans op scheuren en/of loskomen.
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A. Algemeen

Er zijn twee pistes bij de opbouw van de ‘schil’ van je THW: 
ofwel alle materialen nieuw, ofwel een combinatie van 
nieuwe en gerecycelde materialen. Het is een illusie om 
vandaag je THW op te trekken uit enkel gerecycleerde 
materialen en daarbij een degelijke, goed isolerende en 
dampopen constructie te verkrijgen. Waarom? Ten eerste 
zal je altijd schroeven, bouten en nagels nodig hebben 
voor de bevestiging van plaatmateriaal op het skelet. Deze 
worden zelden hergebruikt uit veiligheidsoverwegingen. 
Ten tweede: bepaalde materialen zoals folies (1) zijn 
in deze bouwmethode onvermijdelijk wanneer men 
de constructie gezond wil opbouwen. Deze folies zijn 
jammergenoeg niet gemakkelijk te hergebruiken: ze 
worden vastgeniet, dichtgetaped en op sommige plaatsen 
verlijmd met de bedoeling niét gemakkelijk los te komen. 
Ten derde is er nood aan lichte materialen die daarnaast 
ook sterk zijn en lang mee gaan. De kwaliteitseisen en  
levensverwachting die je stelt aan de materialen kan een 
rol spelen bij de keuze voor tweedehands of nieuw.

A/0 Bescherming van de materialen tegen 
weersinvloeden

Materialen zijn onderhevig water (regen, vocht, sneeuw...), 
warmte (zonlicht, verwarming), UV-stralen (sommige folies 
verliezen hierdoor hun werking), enz...

Stockeer de materialen en bouw het THW bij voorkeur op 
een plaats waar het beschut is tegen deze weersinvloeden. 
Werken in een hangar bijvoorbeeld, zorgt ervoor dat je 
THW tijdens het bouwen droog blijft en een relatief gelijke 

A. Algemeen

A/0 Bescherming tegen weersinvloeden 
A/1 Tweedehands op het internet 
A/2 Volhoudbare nieuwe materialen 
A/3 Meer over volhoudbaar bouwen 
A/4 Casestudy

B. Keuze van de trailer

B/1 Nieuw of herbruik 
B/2 Maten en gewicht 
B/3 Keuring van een THW 
B/4 Trailer als fundering 
B/5 Labels

C. Opbouw van de schil

C/0 Constructietips
C/1 Vloeropbouw buitenschil 
C/2 Binnenvloer 
C/3 Muuropbouw buitenschil 
C/4 Binnenmuur 
C/5 Dakopbouw

2.3 Opbouw en materiaalkeuze
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vochtigheidsgraad aanhoudt. Tiny House Belgium in 
Drongen biedt de mogelijkheid aan zelfbouwers om in hun 
hangar een werkplaats inclusief gebruik van de machines 
te huren.

A/1 Tweedehands op het internet

Er zijn genoeg websites op het internet te vinden die 
tweedehands materialen aanbieden, vaak gratis. Hou je 
ogen open en blijf zoeken! Volgende websites kunnen je 
al op weg helpen:

Freecycle
De online weggeefwinkel
Weggeefwinkels

Opalis: netwerk voor hergebruik van bouwmaterialen

“De wereld biedt genoeg voor 
ieders behoefte, maar niet voor 
ieders hebzucht.” - Gandhi

Tijd speelt hier een belangrijke rol. Het is gemakkelijk  
en snel om naar de winkel te gaan en dat ene 
specifieke raam of materiaal te kopen, maar vaak 
geven tweedehandsmaterialen ‘meer karakter’ aan het 
geheel omdat de materialen al een leven achter de rug 
hebben. Toeval speelt een rol tijdens je zoektocht en het 
uiteindelijke uitzicht van een THW hangt hier sterk vanaf.

Let wel, tweedehands materialen zijn niet per definitie 
goedkoper dan nieuwe. Je betaalt ook voor het 

gebruiksklaar maken van de onderdelen. 

A/2 Volhoudbare nieuwe materialen

Er zijn verschillende winkels in België en Nederland die 
duurzame bouwmaterialen aanbieden, waaronder:

België
Ecostore / Eurabo / Ecobouw / Ecomat / Biohome / 
Wonen en natuur / Tintelijn

Nederland
Eco-bouwmaterialen / Groene Bouwmaterialen

Frankrijk
Ecobati

Met het begrip sustainable in het achterhoofd wijs ik 
graag op de aard van de nieuwe materialen en hun 
herkomst: kies waar mogelijk voor hernieuwbare, lokaal 
ontgonnen  binnen een duurzaam beleid, met de Trias 
Energetica in het achterhoofd. 

Binnen deze bachelorproef wordt veel belang gehecht 
aan de materiaalkeuze. Ik focus dus op de materialen met 
cercificaten zoals c2c, PEFC, EFC, enz... (zie ook deel 1.2) 
en geef hier enkele combinatiemogelijkheden, waarbij de 
principes zoals eerder uitgelegd in 2.2.2, toegepast worden.

A/3 Meer over volhoudbaar bouwen?

VIBE vzw 
Op deze website is er heel wat nuttige informatie te 

(1) Bijvoorbeeld de ‘intello’ Pro Clima van MOLL (bauökologische Produkte GmbH) heeft een vlies van 
polypropyleen en een membraan van Polyethylen-Copolymer.

http://www.freecycle.org
http://www.online-weggeefwinkel.be
http://www.weggeefwinkels.be
http://www.opalis.be
http://www.ecostore.be
http://www.eurabo.be
http://www.ecobouw.be
http://www.ecomat.be
https://biohome.be/
http://www.wonenennatuur.be
http://www.tintelijn.com
http://www.eco-bouwmaterialen.nl
http://www.groenebouwmaterialen.nl
http://www.ecobati.com
http://www.vibe.be
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Boven: gevel van de te slopen Gentbrugse rijwoning. De woning wordt gesloopt in het kader van een 
cohousingproject ‘woonproject Sint Antonius van Padua’ te Gentbrugge. Bast Architects & Engineers 
coördineert de bouw van het project. Opname dateert van februari 2017.

http://bast.coop
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vinden over wat bio-ecologisch bouwen en hoe dit 
toegepast kan worden.

Eco Bouw Nederland
Stichting Ecobouw Nederland is opgericht om de positie 
van biobased en circulaire bouwmaterialen, -producten 
en bouwconcepten te verbeteren en optimaliseren. 

A/4 Casestudy: werken met tweedehands 
grondstoffen uit een oude Gentbrugse 
rijwoning.

Nadat ik een oude, te slopen rijwoning (zie links) heb 
geïnventariseerd, bleek dat ik slechts weinig materialen 
kon hergebruiken in een nieuw THW. De hoofdreden; 
bij een Tiny House speelt het gewicht van de materialen 
een grote rol wanneer je onder de grens van 3.5 ton wil 
blijven. Een tweede reden: wanneer materialen ten prooi 
vallen aan verwaarlozing, vocht en beestjes is het niet 
gemakkelijk om doorheen de jaren dezelfde kwaliteit te 
bewaren. 

Alle ramen bestaan uit enkel glas en een houten kader 
dat bijna uiteenvalt door toedoen van rot en ouderdom. 
Ook de deuren en trap zijn niet meer bruikbaar omdat ze, 
ten prooi aan vocht en vandalisme, hun sterkte verloren 
zijn. Electrische bekabeling is onbetrouwbaar bevonden 
en rioleringsbuizen bijna onbestaand en in slechte staat 
teruggevonden in een gammele bijkeuken. De dakpannen  
en tegels in de vloer zijn op zich wel herbruikbaar, maar 
veel te zwaar om te gebruiken op een THW.

Wat mogelijk wél herbruikbaar is, zijn constructiehout 

uit het dak en de houten plankenvloer mét houten 
draagbalken. De draagbalken en spanten zijn voor 
herbruik overgedimensioneerd omdat ze voor veel grotere 
overspanningen zijn gemaakt dan die in een THW. Indien 
de zelfbouwer beschikt over middelen om de balken 
te schaven tot hanteerbare maten zijn de houten balken 
opnieuw bruikbaar. 

Conclusie: Een gebouw dat klaar is voor de sloop heeft 
vaak nog materialen die we kunnen hergebruiken. De 
dimensionering ervan is echter niet altijd ten voordele 
van de toepassing in een THW. Afhankelijk van de 
vaardigheden en materialen die de zelfbouwer ter 
beschikking heeft, kunnen materialen gebruiksklaar 
gemaakt worden en hergebruikt worden op maat.

http://www.ecobouwnederland.nl
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Boven links: Platform Trailer via Batson Trailers (UK). Heeft verdeler BVBA Motori Lorenzo (BE)
Boven rechts: Platform Trailer via Tailor’s Trailers (UK)
Midden links: Tiny House Eurotrailer via Tiny House Nederland, bekeken in juni 2017
Midden rechts: Tiny House Eurotrailer via Tiny House Nederland, bekeken in juni 2017
Onder: technische tekening van de Tiny House Eurotrailer via Vlemmix Aanhangwagens (NL)

https://vlemmixaanhangwagens.nl/nl/aanbod/tiny-house
http://www.batesontrailers.com/product-category/platform-tipping-trailers/
http://www.batesontrailers.com/dealers/
http://www.taylors-trailers.com/flatbed-trailers/
http://tiny-house.nl/eurotrailer/
http://tiny-house.nl/eurotrailer/
http://www.vlemmixaanhangwagens.nl/nl/aanbod/tiny-house
http://www.batesontrailers.com/product-category/platform-tipping-trailers/
http://www.taylors-trailers.com/flatbed-trailers/
http://tiny-house.nl/eurotrailer/
http://tiny-house.nl/eurotrailer/
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B. Keuze van de trailer

B/1 Nieuw of herbruik?

Er bestaan op maat gemaakte Tiny House Trailers. 
Belangrijk is dat de trailer voldoet aan de Europese 
wetgeving en beschikt over een COC certificaat (Certificat 
of Confirmity). De bekendste leverancier is Vlemmix 
aanhanwagens. 

Bij een tweedehands trailer heb je een keuringsbewijs 
nodig voor je op de weg mag. Je kan een plek voor 
autokeuring vinden via de website van SBAT.

B/2 Maten & gewicht

Een autotrailer die op de Belgische weg mag heeft 
maximale afmetingen van 2.55m breedte en 4m hoogte. 
(2) De lengte is vooral bepaald door de gewichtsgrens 
van 3.5 ton. Dit is het maximale gewicht vermeld op een 
BE-rijbewijs. De ervaring van Tiny House Belgium (3) leert 
dat de trailer vaak maar maximaal 6.02 m lang mag zijn 
wanneer de hoogte en breedte maximaal worden benut. 
Je kan uiteraard spelen met verhouding tussen de hoogte 
van het dak en de lengte van de trailer. Hou ook rekening 
met het gewicht van de meubels.

B/3 Keuring van een THW

Een trailer met opbouw die de 750kg overschrijdt (4), moet 
ingeschreven en gekeurd worden voor hij op de weg 
kan!  Een COC certificaat bij aankoop, is niet meer geldig 

wanneer de vaste lading van een trailer veranderd wordt. 
Er is dus een nieuwe keuring nodig van het geheel, zodat 
je een nieuw certificaat kan verkrijgen. Indien het THW 
niet over een certificaat beschikt, kan dit voor sancties 
zorgen bij de keuring in de toekomst. Via SBAT kan je een 
technische dienst vinden die de bevoegdheid heeft om 
een certificaat af te leveren.

Indien het THW de maximale massa van 3.5 ton 
overschrijdt, en je het zelf niet mag of kan verplaatsen, 
kan je gebruik maken van een verhuiswagen of tractor (5). 

B/4 Trailer als fundament

Voorzie genoeg ankerpunten, een goede 
gewichtsverdeling en een laag dek. Men bouwt liefst 
zo laag mogelijk tegen de grond, omdat de totale 
hoogte beperkt is tot 4m... De THTrailers van Vlemmix 
aanhanwagens bieden de mogelijkheid om te beginnen 
bouwen vanaf 45 of 50cm boven de grond!

De assen van de trailer bepalen hoeveel gewicht de trailer 
kan torsen tijdens de verplaatsing. Doorgaans zijn dit 2 
assen, maar er kan ook voor 3 assen gekozen worden. Bij 
stilstand wordt de trailer altijd extra ondersteund zodat de 
wielen niet onder een constante druk blijven staan. Indien 
nodig kan scheefstand zo ook gecorrigeerd worden.

B/5 Labels?

Een COC certificaat of CE-markering wanneer de trailer vrij 
verkocht wordt in Europa. 

(2)  Verkeersreglement, Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, versie in voege vanaf 1.02.2017, p68-69
(3) Arno Geunes, huidige zaakvoerder van Tiny House Belgium
(4) Info via de FOD (Federale Overheidsdienst)
(5) Uitstap met BAST, gesprek met Bianca en Daniel in augustus 2016, versie 20.02.2017
 

https://www.tinyhomebuilders.com/tiny-house-trailers
http://www.vlemmixaanhangwagens.nl/nl/aanbod/tiny-house
http://www.vlemmixaanhangwagens.nl/nl/aanbod/tiny-house
http://www.goca.be/nl/p/centra
https://www.wegcode.be/index.php?option=com_content&view=category&id=52&Itemid=142
http://www.goca.be/nl/p/definitie-categorie-BE
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen
http://www.goca.be/nl/p/centra
http://www.goca.be/nl/p/centra
http://www.vlemmixaanhangwagens.nl/nl/aanbod/tiny-house
http://www.vlemmixaanhangwagens.nl/nl/aanbod/tiny-house
https://www.wegcode.be/index.php?option=com_content&view=category&id=52&Itemid=142
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen
http://bast.coop
http://www.biancaanddaniel.com/keet/
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C. OPBOUW VAN DE SCHIL 

C/0 Constructietips
C/1 Vloeropbouw buitenschil 
C/2 Binnenvloer 
C/3 Muuropbouw buitenschil 
C/4 Binnenmuur 
C/5 Dakopbouw

 

  

STABILITEIT VAN DE CONSTRUCTIE

De stabiliteit van de constructie kan ik niet garanderen, 
omdat ik de constructie niet in de praktijk heb uitgevoerd 
of heb laten berekenen op belasting.

Ik heb de plannen echter wel besproken met ir. Veerle 
Bastien, en de gekozen dimensioneringen zouden 
voldoende moeten zijn indien volgende zaken in acht 
worden genomen:

1// Het THW is slechts 3.5m hoog en 6m lang: 89mm 
dikke stijlen zouden voldoende moeten zijn voor een 
dergelijke compacte structuur.
2// De kopse gevels bestaan niet volledig uit glas: er 
is genoeg ruimte onder en boven het raam zodat de 
houtskeletstructuur stevigheid kan bieden
3// De mezzanine geeft het skelet extra stijfheid (om 
windlasten e.d. op te vangen). Indien je geen mezzanine 
voorziet, zorg dan best voor een verstijving parallel aan 
de kopse zijde (bv. in de vorm van trekkers in het dak)
4// Er zijn voorbeelden in realiteit die aantonen dat een 
slanke structuur met CLS 89x38mm kan (bv. Tiny House 
Belgium, Marjolein Jonkers, ...)
5// Het houtskelet wordt bekleed met een uitstijvend 
materiaal

OPMERKING Ben je niet zeker van de stabiliteit? Je kan 
je THW altijd laten narekenen door een ingenieur. Op die 
manier vermijd je ook dat je gaat overdimensioneren en 
bespaar je bouwmaterialen en extra gewicht.
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C. OPBOUW VAN DE SCHIL

C/0 CONSTRUCTIETIPS

/1 

Maak een lijst van alle gebruikte materialen en hun 
gewicht, zodat je niet voor verrassingen komt te staan 
wanneer het THW gekeurd wordt en zijn maximale 
gewicht van 3.5 ton niet mag overschrijden.

//2  

De snelheid van het bouwen zal ook afhangen van de 
werkwijze. Je kan zelf ‘prefab’ elementen maken op een 
horizontaal werkvlak, die ineen gezet worden op de trailer, 
of alle losse elementen (planken, platen, isolatie) worden 
ineen gezet op de trailer zelf. 

Werken met prefab elementen (bv het skelet + uitstijvende 
plaat.) werkt sneller en vaak ook efficiënter. Je hebt echter 
niet altijd de juiste tools (een hefkraan enz... ) voorhanden 
om stukken wand te verplaatsen.

///3 

Het skelet moet stijf gemaakt worden, en minder 
beweeglijk, door het monteren van plaatmateriaal met 
constructieve eigenschappen (bv. formaldehydevrije OSB 
plaat (1) ). 

Vaak zit deze constructieve plaat bij prefab elementen 
best aan de buitenzijde van het skelet. De reden waarom 
het skelet eerst langs buiten en niet langs binnen wordt 
dicht gemaakt is omdat het aanbrengen van de isolatie 
van binnenuit gemakkelijker gebeurd (zonder stelling). 
Wanneer de constructieve plaat aan de binnenzijde zit 
heb je echter meer keuze voor regen- en winddichting (bv 
een niet constructieve onderdakplaat van 22mm ipv een 
constructieve van 40mm).

Opgelet ! Deze uitstijvende plaat moet, wanneer geplaatst 
aan de buitenzijde, genoeg dampopen zijn om een goede 
ademende constructie te hebben als eindresultaat. M.a.w. 
ik ben op zoek gegaan naar een plaat die dampopen 
genoeg is, en tegelijkertijd ook constructief kan zijn voor 
prefab elementen. Hoe kan je dit controleren? Ga op zoek 
in de technische fiche naar de dampdiffusieweerstand 
(of µd-waarde of ook sd-waarde). Hoe groter, hoe meer 
dampdicht.

////4

Hou al het werkmateriaal beschut tegen regen en wind. 
Een constante vochtigheidsgraad is minder belastend voor 
de componenten en vermijdt een te grote hoeveelheid 
aan bouwvocht in de constructie.

 

(1) Meer lezen? Ga naar de website van de Vlaamse Dienst Milieu en Gezondheid, versie mei 2017

http://www.lne.be/formaldehyde-in-mdf-en-spaanplaten
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Dakpakket 1
40 mm  Houten shingels 2/3 overlap
19 mm  Pannelatten
19 mm  Tengellaten of stoflatten
22 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
89 mm  Zachte vlaswolmatten in houtskelet
15 mm  OSB3 beplating Tand & Groef
10 mm  Binnenafwerking naar keuze

Dakpakket 2
40 mm  Houten shingels 2/3 overlap
19 mm  Pannelatten
19 mm  Tengellaten of stoflatten
40 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
89 mm  Houtwolmatten in houtskelet
0,2 mm  Luchtdichte vochtregulerende damprem
9 mm  Ecoboard houtvezelplaat

Buitenwand 3
40 mm  Gerecycelde golfplaten
19 mm  Tengellaten of stoflatten
40 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
100 mm  Schapenwol matten/vlokken in houtskelet
0,2 mm  Luchtdichte vochtregulerende damprem
10 mm  Binnenafwerking naar keuze

Vloerpakket 3
18 mm  Gerecycleerde houten platen/planken
0,2 mm  Luchtdichte vochtregulerende damprem
150 mm  Schapenwol matten/vlokken in houtskelet
40 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
0,5 mm  Dampopen, water- en winddicht membraan

Vloerpakket 1
10 mm  Linoleum tegels
18 mm  OSB3 beplating Tand & Groef
140 mm  Zachte vlaswolmatten in houtskelet
40 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
0,5 mm  Dampopen, water- en winddicht membraan

Vloerpakket 2
10,5 mm  Vloerafwerking in kurktegels
18 mm  Eco houtvezelplaat
0,2 mm  Luchtdichte vochtregulerende damprem
140 mm  Geëxpandeerde kurkkorrels, rotvrij
4 mm  Structurele betonplex

Dakpakket 3
40 mm  Gerecycelde golfplaten
19 mm  Tengellaten of stoflatten
40 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
100 mm  Schapenwol matten/vlokken in houtskelet
0,2 mm  Luchtdichte vochtregulerende damprem
10 mm  Binnenafwerking naar keuze

Buitenwand 2
25 mm  Houten shingels 1/2 overlap
19 mm  Pannelatten
19 mm  Tengellaten of stoflatten
40 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
89 mm  Houtwolmatten in houtskelet
0,2 mm  Luchtdichte vochtregulerende damprem
9 mm  Ecoboard houtvezelplaat

Buitenwand 1
18 mm  Houten gevelafwerking
19 mm  Tengellaten of stoflatten
22 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
89 mm  Zachte vlaswolmatten in houtskelet
15 mm  OSB3 beplating Tand & Groef
10 mm  Binnenafwerking naar keuze

BUITENSCHIL variaties op de dak-, muur- en vloersamenstelling

Boven: Vloersamenstelling 1, 2, 3, vormgegeven in Archicad.
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B/1 Vloeropbouw buitenschil

Wat volgt zijn 3 mogelijke opbouwen van een 
houtskeletvloer, toe te passen in een THW. Deze 
oplossingen sluiten andere mogelijkheden niet uit.

De vloer vormt de basis van het skelet. Het skelet (stap 
1) + de dampopen wind- en waterdichting onderaan (stap 
2), worden best prefab gemaakt en dus pas op de trailer 
geplaatst wanneer deze 1 geheel vormen. Op die manier 
ben je zeker dat het geheel onderaan mooi aansluit. Daarna 
wordt de isolatie aangebracht en het geheel afgedekt. De 
afwerking van de draagvloer kan pas gebeuren wanneer 
het geheel water- en winddicht is gemaakt. Hierna komt 
het skelet van de muren op de draagvloer te staan (niet op 
de vloerafwerking).

1. Het skelet

Recycling? Recycling van balken kan, maar deze zullen 
tot bruikbare dimensies moeten worden bijgeschaaft (V3). 
Je moet ook zeker zijn dat de balken sterk genoeg zijn om 
deel uit te maken van het skelet.

Constructiewijze: Gebruik bij voorkeur vijzen en geen 
nagels. Werk met prefab elementen die je aaneenschakelt 
op de trailer. Zorg ervoor dat je de prefabelementen nog 
kan verplaatsen op een veilige manier.

Gekozen materialen:

V1 & V2: CLS balken van 140 x 38 mm, met sterkteklasse 

C24. Hoh 600mm. Gevonden via Eurabo. Labels FSC 
keurmerk.

V3: Hergebruikte en herwerkte balken van 150 x 38 mm, 
hoh 600mm (zelf te schaven tot een gelijke dikte met 
gekozen isolatie) Labels: gerecycleerd hout uit casestudie, 
labels onbekend

Alternatieve optie: Houten I-liggers (FJI of TJI) zijn licht en 
zeer sterk. Nadeel is hun minimale hoogte van 20cm (via 
Eurabo).

2. Dampopen wind- en waterdichting 

Recycling? Wordt niet aangeraden en hier niet toegepast 
omwille van onzekere dampopen eigenschappen. Je 
zou eventueel constructief recup plaatmateriaal kunnen 
voorzien, maar dit moet méér dampopen zijn dan de 
isolatielaag + dan moet er een extra folie (dampopen wind- 
en waterdichting) worden voorzien.

Constructiewijze B1 & 3 Breng de beplating aan op het 
houtskelet. Dit wordt de onderzijde van de vloer. Breng 
daarna de folie aan, waarbij je langs alle zijkanten genoeg 
overschot voorziet. Dit overschot wordt later tegen de 
wanden omhoog getrokken om een optimale water- en 
winddichte aansluiting met de wand te voorzien.

In het ideale scenario is de volledige vloer een prefab 
element van ruwweg 6 bij 2.4m... Hou er rekening mee 
dat dit geheel log en zwaar is en gebruik een hijssysteem 
om een nauwkeurige verplaatsing en plaatsing te kunnen 

http://www.eurabo.be/nl/producten/detail/kepers-sls-cls-grenen-vuren-constructiehout-fsc/650
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Boven: Berekening van de U-waardes van de verschillende schilsamenstellingen + controle van de dikte en het 
gewicht.

1

2

3

Dikte[m] λ-waarde [W/mK] Rg of Ru R-waarde[m²K/w] kg/m³ kg/m² µd-waarde [m]

- - 0,17 0,17 - - -
0,0098 0,150 - 0,07 370 3,626 -
0,018 0,130 - 0,14 610 10,98 50
0,14 0,051 - 2,73 60 8,4 0,798
0,04 0,055 - 0,73 230 9,2 0,12

0,0006 0,170 - 0,00 - 0,167 0,0498

- - 0,043 0,043 - - -

dikte (m) 0,2084 Rtot [m²K/W] 3,88 32,206 kg/m²
Utot [W/m²K] 0,26

Warmte-overgangscoëfficiënt Rse

Warmte-overgangscoëfficiënt Rsi

Agepan OSB/3 PUR tand en groef

Agepan THD static
CLS 38/140 + vlasisolatie

Linoleum tegels met kliksysteem

Solitex Mento Plus (3m breed)

Dikte[m] λ-waarde [W/mK] Rg of Ru R-waarde[m²K/w] kg/m³ kg/m² µd-waarde [m]

- - 0,17 0,17 - - -
0,0105 0,040 - 0,26 370 3,885 -
0,018 0,130 - 0,14 600 10,8 50

0,0002 0,170 - 0,001 - 0,093333 7,5
0,14 0,053 - 2,64 136,5 19,11 0,798

0,004 0,200 - 0,02 630 2,52 0,16
- - 0,043 0,043 - - -

dikte (m) 0,1727 Rtot [m²K/W] 3,28 36,40833 kg/m²
Utot [W/m²K] 0,31

Warmte-overgangscoëfficiënt Rsi

Warmte-overgangscoëfficiënt Rse

kurktegels, los gelegd
Eco board houtvezelplaat

CLS 38/140 + geëxpandeerde kurkkorrels
Betonplex

Damprem Intello van Proclima

Dikte[m] λ-waarde [W/mK] Rg of Ru R-waarde[m²K/w] kg/m³ kg/m² µd-waarde [m]

- - 0,17 0,17 - - -
0,018 1 - 0,02 420 7,56 -

0,0002 0,170 - 0,001 - 0,093333 7,5
0,14 0,049 - 2,89 60 8,4 0,28
0,04 0,055 - 0,73 230 9,2 0,12

0,0006 0,170 - 0,00 - 0,167 0,0498
- - 0,043 0,043 - - -

dikte (m) 0,1988 Rtot [m²K/W] 3,85 25,42 kg/m²
Utot [W/m²K] 0,26

Warmte-overgangscoëfficiënt Rsi

Damprem Intello van Proclima
Gerecycleerde houten beplanking

CLS 38/140 + Schapenwolisolatie
Agepan THD static
Solitex Mento Plus (3m breed)
Warmte-overgangscoëfficiënt Rse



realiseren. 

Indien je de vloer opbouwt uit verschillende 
prefabelementen, dan kan het een optie zijn om de 
folie (1 geheel) al op de trailer te leggen en daarna 
de verschillende prefab elementen op deze folie te 
bevestigen. Wanneer de folie uit meer dan 1 deel bestaat, 
voorzie dan voldoende overlap tussen de verschillende 
folies en volg de instructies van de fabrikant.

Constructiewijze B2: Volg de zelfde werkwijze als 
hierboven, uitgezonderd het gebruik van de folie. Let 
op een goede dichting van de naden! Raadpleeg het 
‘Handbook of Finnish Plywood’ (handboek voor de 
afwerking van multiplex) voor afwerking en plaatsing.

Gekozen materialen: 

D1: plaat + folie

1/Agepan THD static, 40mm (Duits product): een 
isolerende constructieve houtvezelplaat geschikt voor 
prefab. Labels PEFC HFB, Institut Bauen und Umwelt e.V., 
CE-markering

2/Solitex Mento Plus, een gewapende, 4-laagse 
onderdak- en onderspanbaan, geschikt voor 
inblaasisilatiemateriaal. Dampopen, wind- en waterdichte 
folie van Pro clima. Beschikbare breedte van 3m op rol 
(ideaal voor THW) Labels CE-markering

D2 Structurele betonplex 4mm, gevonden bij Cras (BE). Dit 

Maximale U-waardes?

De warmtedoorgangscoëfficiënt 
[m²K/W] geeft de hoeveelheid warmte 
weer die door een constructie gaat, per 
seconde (s), per vierkante meter (m²) en 
per temperatuurverschil (K) tussen de 
omgevingen langs beide zijden van de 
constructie (1 Watt = 1 Joule/s). 
Hoe groter deze waarde, hoe meer 
warmteverliezen je hebt via je schil.

De huidige wettelijke maximale 
U-waardes* liggen op:
 
 0.24 m²K/W (vloer niet op volle grond)
 0.24 m²K/W (muur niet op volle grond)
 0.24 m²K/W (dak)
 2 m²K/W (deuren)
 1.5 m²K/W (ramen, met het Uglas min. 1.1  
     m²K/W)

 *Vlaanderen is energie. U-waarden vanaf 2017  
 versie januari 2016.

http://www2.vlaanderen.be/
economie/energiesparen/epb/doc/
epbuwaarden2017.pdf

Deze U-waardes zijn een verplichting 
binnen het wettelijk kader van de EPB 
regelgeving. Echter, het THW staat op 
wielen en is niet grondgebonden. Het 
moet daarom niet voldoen aan de EPB 
regelgeving. De wettelijke maxima 
zijn daarom een indicatie voor mijn 
berekeningen.

Gewicht per m²

De berekening geeft een 
gewichtsindicatie weer op basis 
van de veronderstelde te gebruiken 
materialen in de schil. Waar echter 
nog geen rekening mee gehouden 
is, is het gewicht van de bouten, 
vijzen, nagels, ... Hou alles bij in een 
rekenbestand wanneer je aan het 
bouwen bent.

Waar wel rekening mee werd 
gehouden is de verhouding van 
de samengestelde materialen (bv. 
skelet/isolatie (10-90) ). Dit om een 
betere U-waarde, en massadichtheid 
te bekomen.

Dampdiffusieweerstand µ (m)

Dit getal komt overeen met de 
dampweerstand van x aantal meter 
stilstaande droge lucht. Hoe hoger dit 
getal, hoe dampdichter het materiaal. 
Bij een dampopen schil moet dit getal 
kleiner worden naar buiten toe.

https://www.sonaearauco.com/de/produkte/bauprodukte/agepan-system/index.php?id=1715&cat=522&t=1
http://www.eurabo.be/images/uploads/products/01NL_proclima__SOLITEX_MENTO_PLUS_Gegevensblad.pdf
http://www.cras.be/nederlands/03_producten_b.htm
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materiaal bestaat uit geselecteerde, machinaal gevoegde, 
hardhout fineren. Labels VLC certificaat (Vertification of 
Legal Compliance), CE-markering, EUTR vereisten

D3: plaat + folie

1/ Pavatherm isolerende en drukvaste houtvezelplaat, 
40mm, van Pavatex (geproduceert in Frankrijk). Labels 
Nature Plus, Institut Bauen und Umwelt e.V., DIN, CE-
markering

2/Solitex Mento Plus, een gewapende, 4-laagse 
onderdak- en onderspanbaan, geschikt voor 
inblaasisilatiemateriaal. Dampopen, wind- en waterdichte 
folie van Pro clima. Beschikbare breedte van 3m op rol 
(ideaal voor THW) Labels CE-markering 

3. Isolatiemateriaal

Recycling: in extremis kan schapenwol gebruikt worden 
van eigen schapen, (oude) kledij of andere dampopen 
materialen die recycleren. Zorg wel dat kledij goed 
gewassen en gedroogd is om schimmel en beestjes te 
vermijden.

Constructiewijze: Zorg er altijd voor dat de holtes in het 
skelet volledig gevuld zijn. Een ingesloten holte aan de 
warme zijde van de isolatie kan voor condensproblemen 
zorgen.

Gekozen Materialen: Er wordt gekozen voor nagroeibare 
isolatie met een goede akoestische waarde én een groot 

(1) Natuurlijk isoleren, VIBE vzw, p43 2011
(2) Een bekende leverancier is Daemwool (AT) 

http://www.lochtenpanels.be/wp-content/uploads/2014/09/Technische-Gegevens-Pavatherm.pdf
http://www.eurabo.be/images/uploads/products/01NL_proclima__SOLITEX_MENTO_PLUS_Gegevensblad.pdf
http://www.daemwool.at/
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faseverschil (de isolatie werkt als  buffer wanneer het 
buiten zeer koud of warm is). 

V1: vocht- en temperatuurregelende vlasisolatiematten, 
140mm. Hier van Isovlas bouwisolatie (NL) Vlas is een 
restmateriaal uit de linnenindustrie: het is een nagroeibaar 
- én afvalmateriaal. Labels CE-markering, SVE, European 
Technical Approval ETA-04/0047, KOMO attestnr 
40047/09, VIBA, ... en getest volgens een reeks EU normen 
(zie technische fiche)

V2: geëxpandeerde kurkkorrels (los), 140mm.  Hier van 
Isokurk (Eurabo). Geëxpandeerde kurkisolatiekorrels zijn 
ideaal voor de thermische én akoestische isolatie voor 
opvulling van holle ruimtes in dak, vloer en muur. Kurk 
verliest deze eigenschappen niet door veroudering, en is 
rotvrij. Hierdoor kan kurk toegepast worden in constructies 
met een verhoogd vochtrisico (hier in combinatie met de 
dampdichte betonplex). Labels niet specifiek vermeld. 
Productomschrijving: afkomstig uit Portugal, geen 
toevoeging van chemische stoffen, 100% recycleerbaar. 
De kurkeikbossen maken deel uit van een biodivers 
ecosysteem in Europa. (zie technische fiche van Isokurk)

V3: Vocht- en temperatuurregelende Schapenwol 
Isolatie, 100mm. De wol wordt voor verwerking gewassen 
en behandeld tegen insecten (Thorlan IW). Deze 
isolatie bestaat uit 100% natuurlijke, dierlijke vezel. De 
isolatiematten op rol zijn bij niet te verkrijgen in 90mm 
dikte, wel in 60, 80 of 100mm. (2) Wanneer je zelf de 
gerecycleerde balken schaaft kan je een extra centimeter 
voorzien. Indien gewerkt wordt met losse vlokken kan je 
wel in een skelet van 89mm werken. Labels Nature Plus. 

4.Draagvloer

Recycling Je kan hier houten planken of OSB3 platen 
recupereren en gebruiken als ondervloer voor een 
afwerking. Constructiewijze: De draagvloer wordt bij 
voorkeur met tand en groefsysteem geplaatst, om vocht- 
en waterinfiltratie in de isolatie te vermijden. Indien er niet 
met een tand en groef systeem wordt gewerkt moet de 
ondervloer worden afgetaped of gelegd worden bovenop 
een vochtregulerende damprem.

Gekozen materialen:

V1: AGEPAN OSB/3 PUR van Agepan, 18mm. Een 
formaldehydevrije structurele houtvezelplaat die kan 
dienen als draagvloer. Labels CE-markering, PEFC, Institut 
Bauen und Umwelt e.V. 

V2: 2 lagen: 

1/ Ecoboard, 18mm een relatief nieuw plaatmateriaal 
en een alternatief voor MDF, OSB en multiplex. De 
platen zijn 100% bio afbreekbaar en 100% recycleerbaar 
(Cradle2Cradle) en 100% vrij van formaldehyde. Labels  (4) 
met de steun van VIBE, DUBO keur, Ecoaward batibouw 
2011, Sustainable Stand Awards 2014, Materia Award 2013,

2/  Intello van Pro clima, 0.02mm. Deze vochregulerende  
en dampremmende folie komt onder de draagvloer. 
Labels CE-markering

(3) Bekijk ook het filmpje van Eco-Boards, versie 15 mei 2017
(4) Labels zijn te verschijnen op www.eco-boards.eu/, versie 15 mei 2017

http://www.isovlas.nl/wp-content/uploads/2013/01/Isovlas.nl-brochure-bouwisolatie.pdf
http://www.eurabo.be/nl/producten/detail/isokurk-geexpandeerde-kurkkorrels/6698
http://ecomat.be/kennisbank/detail/schapenwol
http://ecomat.be/kennisbank/detail/schapenwol
https://www.sonaearauco.com/en/products/construction-and-furniture-products/agepan-system/index.php?id=1724&cat=522&t=1
http://www.eco-boards.eu/
http://www.eurabo.be/images/uploads/products/01NL_proclima_INTELLO_Gegevensblad.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B9kM-w-qKclPS3lBU3RGQzhsdlU/view
http://www.eco-boards.eu/
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V3: 2 lagen: 

1/ Hergebruikte houten planken, 18mm Labels 
afhankelijk van het materiaal dat je recycleert zijn deze 
wel/niet beschikbaar.

2/  Intello van Pro clima, 0.02mm. Deze vochregulerende  
en dampremmende folie komt onder de draagvloer. 
Labels CE-markering

5. Afwerking aan de binnenzijde

Recycling is hier mogelijk. Let op de slijtvastheid van het 
materiaal en houdt in je achterhoofd hoe intensief de vloer 
gebruikt zal worden.

Constructiewijze: is afhankelijk van het gekozen 
afwerkingsmateriaal. Plaats de afwerking liefst los. 
Wanneer je gaat verlijmen is de vloer achteraf moeilijker 
(gedeeltelijk) demonteerbaar.

Gekozen materialen: 

V1:  Linoleum tegels 10mm. Hier werd gekozen voor 
de marmoleum click van Forbo Flooring. slijtvaste 
en allergeenvriendelijke vloerafwerking op basis van 
natuurlijke grondstoffen (lijnolie uit verantwoord geteeld 
lijnzaad, hars uit gecontroleerde bossen, houtmeel als 
afvalproduct uit  houtindustrie, eco vriendelijke pigmenten, 
jute op basis van hernieuwbare grondstoffen) Zeer slijtvast 
en allergeenvriendelijk.  Labels ISO 9001, Iso 14001, CE-
markering

http://www.eurabo.be/images/uploads/products/01NL_proclima_INTELLO_Gegevensblad.pdf
http://www.eurabo.be/images/uploads/products/01NL_proclima_INTELLO_Gegevensblad.pdf
http://www.forbo.com/flooring/nl-be/producten/linoleum/c03lre
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V2:  Kurktegels, 10.5mm, via Serena Flooring (5). Een los 
en gemakkelijk demontabel systeem. Labels onbekend

V3: niet van toepassing: de draagvloer is ook de afwerking.

B/2 Binnenvloer (slaaploft)

De vloer die wordt voorzien voor de slaaploft kan worden 
opgebouwd uit 2 lagen:

1. Draagstructuur

Constructiewijze: Maak een prefab skelet en plaats 
het tussen de wanden (afgewerkt tot op niveau van de 
damprem). Maak het skelet vast ter hoogte van de spijlen 
in de muren.

Gekozen materiaal: 

1/CLS balken van 38x89mm.met sterkteklasse C24. Hoh 
40 - 45mm. Gevonden via Eurabo. Labels FSC keurmerk.

2/Gerecycleerde balken van 90 à 100 x 38 mm, hoh 40 
-  45mm (zelf te schaven tot een gelijke dikte met gekozen 
isolatie) Labels: gerecycleerd hout uit casestudie, labels 
onbekend

2. Isolatie

Je kan de spanten opvullen met isolatie (een extra buffer 
tussen badkamer en slaaploft. Wanneer je de onderkant 

afwerkt met plaatmateriaal is dit ten zeerste aan te raden; 
zo vermijd je een holle ruimte waar vochtproblemen 
kunnen ontstaan.

3. Draagvloer

Analoog aan de draagvloer in de buitenschil.

Constructiemethode: Monteer de vloer op de 
draagbalken.

Gekozen materialen:

1/ AGEPAN OSB/3 PUR van Agepan, 18mm. Een 
formaldehydevrije structurele houtvezelplaat die kan 
dienen als draagvloer. Labels CE-markering, PEFC, Institut 
Bauen und Umwelt e.V. 

2/Ecoboard, 18mm een relatief nieuw plaatmateriaal 
en een alternatief voor MDF, OSB en multiplex. De 
platen zijn 100% bio afbreekbaar en 100% recycleerbaar 
(Cradle2Cradle) en 100% vrij van formaldehyde. Labels  (4) 
met de steun van VIBE, DUBO keur, Ecoaward batibouw 
2011, Sustainable Stand Awards 2014, Materia Award 2013,

3/Gerecycelde houten planken, 18mm Labels 
afhankelijk van het materiaal dat je recycleert zijn deze 
wel/niet beschikbaar.

Optioneel:  Intello van Pro clima, 0.02mm. Deze 
vochregulerende  en dampremmende folie komt onder de 
draagvloer of onder de geïsoleerde draagvloer, gelegen 
boven de badkamer. Labels CE-markering

(5) Labels zijn te verschijnen op Serena Flooring, versie 15 mei 2017

http://www.serena.be/nl/home
http://www.eurabo.be/nl/producten/detail/kepers-sls-cls-grenen-vuren-constructiehout-fsc/650
https://www.sonaearauco.com/en/products/construction-and-furniture-products/agepan-system/index.php?id=1724&cat=522&t=1
http://www.eco-boards.eu/
http://www.c2cplatform.be/
http://www.eurabo.be/images/uploads/products/01NL_proclima_INTELLO_Gegevensblad.pdf
http://www.serena.be/nl/home
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Dakpakket 1
40 mm  Houten shingels 2/3 overlap
19 mm  Pannelatten
19 mm  Tengellaten of stoflatten
22 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
89 mm  Zachte vlaswolmatten in houtskelet
15 mm  OSB3 beplating Tand & Groef
10 mm  Binnenafwerking naar keuze

Dakpakket 2
40 mm  Houten shingels 2/3 overlap
19 mm  Pannelatten
19 mm  Tengellaten of stoflatten
40 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
89 mm  Houtwolmatten in houtskelet
0,2 mm  Luchtdichte vochtregulerende damprem
9 mm  Ecoboard houtvezelplaat

Buitenwand 3
40 mm  Gerecycelde golfplaten
19 mm  Tengellaten of stoflatten
40 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
100 mm  Schapenwol matten/vlokken in houtskelet
0,2 mm  Luchtdichte vochtregulerende damprem
10 mm  Binnenafwerking naar keuze

Vloerpakket 3
18 mm  Gerecycleerde houten platen/planken
0,2 mm  Luchtdichte vochtregulerende damprem
150 mm  Schapenwol matten/vlokken in houtskelet
40 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
0,5 mm  Dampopen, water- en winddicht membraan

Vloerpakket 1
10 mm  Linoleum tegels
18 mm  OSB3 beplating Tand & Groef
140 mm  Zachte vlaswolmatten in houtskelet
40 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
0,5 mm  Dampopen, water- en winddicht membraan

Vloerpakket 2
10,5 mm  Vloerafwerking in kurktegels
18 mm  Eco houtvezelplaat
0,2 mm  Luchtdichte vochtregulerende damprem
140 mm  Geëxpandeerde kurkkorrels, rotvrij
4 mm  Structurele betonplex

Dakpakket 3
40 mm  Gerecycelde golfplaten
19 mm  Tengellaten of stoflatten
40 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
100 mm  Schapenwol matten/vlokken in houtskelet
0,2 mm  Luchtdichte vochtregulerende damprem
10 mm  Binnenafwerking naar keuze

Buitenwand 2
25 mm  Houten shingels 1/2 overlap
19 mm  Pannelatten
19 mm  Tengellaten of stoflatten
40 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
89 mm  Houtwolmatten in houtskelet
0,2 mm  Luchtdichte vochtregulerende damprem
9 mm  Ecoboard houtvezelplaat

Buitenwand 1
18 mm  Houten gevelafwerking
19 mm  Tengellaten of stoflatten
22 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
89 mm  Zachte vlaswolmatten in houtskelet
15 mm  OSB3 beplating Tand & Groef
10 mm  Binnenafwerking naar keuze

BUITENSCHIL variaties op de dak-, muur- en vloersamenstelling

Boven: Muursamenstelling 1, 2, 3, vormgegeven in Archicad.
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B/3 Wandsamenstelling buitenschil

Wat volgt zijn 3 mogelijke opbouwen van een 
houtskeletwand, toe te passen in een THW. Deze 
oplossingen sluiten andere mogelijkheden niet uit.

1. Het skelet

Recycling? Recycling van balken kan, maar deze zal je tot 
bruikbare dimensies moeten bijschaven (B3). Je moet ook 
zeker zijn dat de balken sterk genoeg zijn om deel uit te 
maken van het skelet.

Constructiewijze: Dit skelet wordt opgetrokken op de 
trailer zelf. Gebruik bij voorkeur vijzen en geen nagels. 
Verstevig (tijdelijk) de constructie dmv windverbanden. 
Indien er niet prefab wordt gewerkt.

Gekozen materialen:

B1 & B2: CLS balken, 89 x 38 mm, met sterkteklasse C24. 
Hoh 600mm. Gevonden via Eurabo. Labels FSC keurmerk.

B3: Gerecycleerde balken, 10 x 38 mm, hoh 600mm 
(zelf te schaven tot een gelijke dikte met gekozen isolatie) 
Labels: gerecycleerd hout uit casestudie, labels onbekend

2. Dampopen wind- en waterdichting 

Recycling wordt niet aangeraden en hier niet toegepast 
omwille van onzekere dampopen eigenschappen. Je 

zou eventueel constructief recup plaatmateriaal kunnen 
voorzien, maar dit moet méér dampopen zijn dan de 
isolatielaag + dan moet er een extra folie (dampopen wind- 
en waterdichting) worden voorzien.

Constructiewijze: Plaats het materiaal aan de buitenzijde 
van het skelet. Zorg ervoor, wanneer je werkt met prefab 
elementen, dat het plaatmateriaal voldoende sterk is. Volg 
de instructies van de fabrikant.

Materialen: In de vorm van bitumenvrije houtvezelplaten. 
Kies voor tand en groef, deze hoef je enkel te tapen bij 
moeilijke aansluitingen waar er geen tand en groef is 
voorzien (bv. als je zelf bijsnijd). Het voordeel van dit type 
plaat is dat je geen extra folie moet voorzien.

B1: Steico universal houtvezelplaat, 22mm, niet geschikt 
als constructieve plaat. Er is dan wel een constructieve 
plaat vereist aan de binnenzijde (zie verder). Labels FSC, 
Nature Plus, CE-markering

B2 & B3: Agepan THD static, 40mm (Duits product): een 
isolerende constructieve houtvezelplaat geschikt voor 
prefab. Labels PEFC, HFB, Institut Bauen und Umwelt e.V., 
CE-markering 

3. Isolatiemateriaal

Recycling: in extremis kan schapenwol gebruikt worden 
van eigen schapen, (oude) kledij of andere dampopen 
materialen die recycleren. Zorg wel dat kledij goed 
gewassen en gedroogd is om schimmel en beestjes te 

http://www.eurabo.be/nl/producten/detail/kepers-sls-cls-grenen-vuren-constructiehout-fsc/650
http://Steico universal houtvezelplaat
https://www.sonaearauco.com/de/produkte/bauprodukte/agepan-system/index.php?id=1715&cat=522&t=1
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vermijden.

Constructiewijze: Zorg er altijd voor dat de holtes in het 
skelet volledig gevuld zijn. Een ingesloten holte aan de 
warme zijde van de isolatie kan voor condensproblemen 
zorgen.

Gekozen Materialen: Er wordt gekozen voor nagroeibare 
isolatie met een goede akoestische waarde én een groot 
faseverschil (de isolatie werkt als  buffer wanneer het 
buiten zeer koud of warm is). 

B1: vocht- en temperatuurregelende vlasisolatiematten, 
140mm. Hier van Isovlas bouwisolatie (NL) Vlas is een 
restmateriaal uit de linnenindustrie: het is een nagroeibaar 
- én afvalmateriaal. Labels CE-markering, SVE, European 
Technical Approval ETA-04/0047, KOMO attestnr 
40047/09, VIBA, ... en getest volgens een reeks EU normen 
(zie technische fiche)

B2: Houtwolmatten Steico Flex, 90mm. De grondstof 
voor dit isolatiemateriaal is vers gekapt dunningshout en 
zaagafval, afkomstig uit nabijgelegen dennebossen. De 
binding van de houtvezels is formaldehydevrij. Het product 
is ook emissievrij. Label Nature Plus, FSC, CE-markering, 
Productie volgens ISO 9001:2000

B3 Vocht- en temperatuurregelende Schapenwol 
Isolatie, 100mm. De wol wordt voor verwerking gewassen 
en behandeld tegen motten (bron. Vibe.be). Deze 
isolatiematten op rol zijn bij niet te verkrijgen in 90mm 
dikte, wel in 60, 80 of 100mm. (2) Wanneer je zelf je 
gerecycleerde balken schaaft kan je een extra centimeter 

voorzien. Indien je werkt met losse vlokken kan je wel 
in een skelet van 89mm werken. Labels Nature Plus 
Schapenwol of métisse isolatiematten van 100mm. Deze 
isolatiematten zijn niet te verkrijgen in 90mm dikte, wel in 
100mm. Wanneer je zelf je gerecycleerde balken schaaft 
kan je een extra centimeter voorzien. Indien je werkt met 
losse isolatievlokken kan je wel in een skelet van 89mm 
werken.

4. Dampremmende laag

Recycling is hier niet aangeraden. Tenzij je OSB3 platen 
kan hergebruiken. Maar hier moet je zeker zijn van hun 
dampremmende en luchtdichte eigenschappen. Folies 
pas je best nieuw toe.

Constructiewijze: Plaats aan de binnenzijde van het 
houtskelet (hier ook de warme zijde van de isolatie) 
de damprem in de vorm van een folie of een plaat. Het 
aftapen van de naden zal in beide gevallen nodig zijn, 
behalve waar kan gewerkt worden met tand en groef. Volg 
de instructies van de fabrikant.

Gekozen materialen:

B1: AGEPAN OSB/3 PUR van Agepan, 15mm. Een 
formaldehydevrije structurele houtvezelplaat die kan 
dienen als draagvloer. Labels CE-markering, PEFC, Institut 
Bauen und Umwelt e.V. 

B2 & B3: Intello van Pro clima, 0.02mm. Deze 
vochregulerende  en dampremmende folie komt onder 

(1) Natuurlijk isoleren, VIBE vzw, p43 2011
(2) De leverancier kan geen technische fiche voorleggen. Bron: website Groene Bouwmaterialen (NL) www.
groenebouwmaterialen.nl/a-41473537/schapenwol-isolatie/gb-schapenwol-isolatie-100mm-rd-2-60-60cm-
breed-6m2/

http://www.isovlas.nl/wp-content/uploads/2013/01/Isovlas.nl-brochure-bouwisolatie.pdf
http://www.eurabo.be/images/uploads/products/Steico_flex.pdf
http://ecomat.be/kennisbank/detail/schapenwol
http://ecomat.be/kennisbank/detail/schapenwol
https://www.sonaearauco.com/en/products/construction-and-furniture-products/agepan-system/index.php?id=1724&cat=522&t=1
http://www.eurabo.be/images/uploads/products/01NL_proclima_INTELLO_Gegevensblad.pdf
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Boven: Berekening van de U-waardes van de verschillende schilsamenstellingen + controle van de dikte en het 
gewicht.

Dikte[m] λ-waarde [W/mK] Rg of Ru R-waarde[m²K/w] kg/m³ kg/m² µd-waarde [m]

- - 0,125 0,13 - - -
0,01 1 - 0,01 420 4,2 -

0,015 0,130 - 0,12 400 6 4,5
0,089 0,051 - 1,74 60 5,34 0,5073
0,022 0,048 - 0,46 230 5,06 0,16
0,019 0,17 0,17 22,26 0,42294 -
0,018 nvt nvt 370 6,66 -

- - 0,043 - nvt nvt -

Dikte (m) 0,173 Rtot [m²K/w] 2,62 27,68294 kg/m²
U [W/m²K] 0,38

Warmte-overgangscoëfficiënt Rsi

Agepan OSB/3 PUR tand en groef
Gerecycleerde houten beplanking

CLS 38/89 + vlasisolatie
Steico universal
Tengellatten in  luchtspouw
Houten gevelbekleding in ceder Modiwood
Warmte-overgangscoëfficiënt Rse

Dikte[m] λ-waarde [W/mK] Rg of Ru R-waarde[m²K/w] kg/m³ kg/m² µd-waarde [m]

- - 0,125 0,13 nvt nvt -
0,009 0,2 - 0,05 600 5,4 -

0,0002 0,170 - 0,001 - 0,093333 7,5
0,089 0,051 - 1,74 87 7,743 0,178
0,04 0,055 - 0,73 230 9,2 0,12

0,019 - 0,17 0,17 21,26 0,40394 -
0,019 - 0,17 0,17 22,26 0,42294 -
0,025 nvt nvt nvt 244,2 6,105 -

- - 0,043 0,04 nvt nvt -

Dikte (m) 0,201 Rtot [m²K/w] 3,02 29,36821 kg/m²
U [W/m²K] 0,33

Warmte-overgangscoëfficiënt Rse

Warmte-overgangscoëfficiënt Rsi

Ecoboard afwerking

CLS 38/89 + houtwolisolatie
Agepan THD static
Tengel- of stoflatten

Damprem Intello van Proclima

Pannelatten in matig geventileerde spouw
Houten ceder shingels 1/2 overlap

Dikte[m] λ-waarde [W/mK] Rg of Ru R-waarde[m²K/w] kg/m³ kg/m² µd-waarde [m]

- - 0,125 0,13 nvt nvt -
0,01 1 - 0,01 420 4,2 -

0,0002 0,170 - 0,001 - 0,093333 7,5
0,1 0,051 - 1,95 58,2 5,82 0,2

0,04 0,055 - 0,73 230 9,2 0,12
0,019 - 0,17 0,17 21,26 0,40394 -
0,04 nvt nvt nvt - 1,9 -

- - 0,043 nvt nvt nvt -

Dikte (m) 0,209 Rtot [m²K/w] 2,99 21,61727 kg/m²
U [W/m²K] 0,33

Tengellatten in luchtspouw
Gerecycelde golfplaten
Warmte-overgangscoëfficiënt Rse

Agepan THD static

Warmte-overgangscoëfficiënt Rsi

Gerecycleerde houten beplanking
Damprem Intello van Proclima
Schapenwolisolatie tussen gerecyc. vuren balken 38/100 

1

2

3
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de draagvloer. Labels CE-markering

5. Afwerking aan de binnenzijde

Recycling kan hier heel gemakkelijk zolang de 
dampremmende laag niet wordt doorboord. Bevestig de 
afwerking dus ter hoogte van de stijlen van het skelet.

Constructiewijze: is afhankelijk van het gekozen 
afwerkingsmateriaal. Let er op dat je de damdichting niet 
doorboord want dan kunnen er vochtproblemen ontstaan 
in de constructie!

Gekozen materialen: 

B1 en B3: Gerecycelde houten planken, 10mm Probeer 
ervoor te zorgen dat de muur tegen een stootje kan. Als je 
een OSB3 als damprem hebt zal de dikte van de afwerking 
minder belangrijk zijn dan wanneer je werkt met een folie. 
Labels afhankelijk van het materiaal dat je recycleert zijn 
deze wel/niet beschikbaar. 

B2: Ecoboard, 15mm een relatief nieuw plaatmateriaal 
en een alternatief voor MDF, OSB en multiplex. De 
platen zijn 100% bio afbreekbaar en 100% recycleerbaar 
(Cradle2Cradle) en 100% vrij van formaldehyde. Labels  (4) 
met de steun van VIBE, DUBO keur, Ecoaward batibouw 
2011, Sustainable Stand Awards 2014, Materia Award 2013,

6. Afwerking aan de buitenzijde

Recyling is hier zeker mogelijk ! Let er op dat je materialen 
gebruikt die als regenjas kunnen dienen, niet te zwaar zijn  

http://www.eco-boards.eu/
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en die sterk genoeg zijn om op stoflatten te monteren 
in de luchtspouw. Zeilen (bv. camionzeil) worden in een 
dampopen constructie niet toegepast omdat ze te slap 
zijn om op stoflatten te monteren en ze niet dampopen 
zijn wanneer we ze tegen de constructie zouden plaatsen 
zónder luchtspouw.

Kleigebakken gevelpannen zijn hier veel te zwaar! 
Vermijd stenen materialen en kies eerder voor hout of 
tweedehands kunststof (en red ze van de afvalberg!)

Constructiewijze 

De regendichting wordt op stoflatten en eventueel 
ook pannelatten gemonteerd zodat er een luchtspouw 
ontstaat. Deze luchtspouw is cruciaal voor de verluchting 
van de dampopen constructie. De stoflatten (ook wel 
tengellaten) worden verticaal geplaatst ter hoogte van de 
stijlen van het skelet, as op as 60. Zo vermijd je dat je vijst/ 
nagelt in de isolatie. 

Gekozen materialen De keuze is gemaakt met in het 
achterhoofd de mogelijkheid tot demonteren van de 
onderdelen. Er wordt dus niet met verlijmd/gebrand.

B1: Houten beplanking, 18mm, hier van Modiwood.  
Voorzien op stoflatten 19x32mm, hoh 60cm (vastgemaakt 
ter hoogte van de stijlen van het skelet). Labels PEFC, 
Duurzaamheidsklasse II, gemodificeerd hout, KOMO 
productcertificaat (nr. 32964)

B2: Houten ceder shingels 1/2 overlap. De shingels 
zelf zijn ca. 1cm dik en worden geplaatst op panne- en 
tengellatten van elk 19x32mm. Gekozen producent: 

Red Cedar dak (verdeeld door firma Den Ouden (NL) of 
Fesca. Labels PEFC, CE-markering, Sustainable Forestry 
Inistiative

B3: Gerecycelde golfplaten, 40mm. Geplaatst op 
tengellatten van 19x32mm Let op het gewicht en let er 
voor op dat de platen geen asbest bevatten! Nieuw is dit 
materiaal niet aan te raden wegens de petrochemische 
grondstoffen. Kies ook voor niet doorzichtige golfplaten, 
zodat de UV-stralen zeker niet aan je dampopen wind- en 
waterdichting kunnen. Labels afhankelijk van het soort 
tweedehands materiaal.

B/4 Binnenwand

De binnenwand is niet constructief. Het houtskelet kan 
opgebouwd worden uit CLS balken van 38x63mm, 40-60 
hoh (Eurabo). of gerecycelde balken die je zelf bijschaafd 
tot werkbare, vergelijkbare CLS dimensies.

Je kan het skelet, tussen de stijlen opvullen met isolatie 
(een extra buffer tussen badkamer en keuken) en je 
kan deze ruimte ook gebruiken voor het leggen van je 
elektrisch circuit. Wanneer je de holtes opvult vermijd je 
dat de stilstaande lucht in de  ‘lege ruimte’ voor vocht- of 
ongedierteproblemen kan zorgen. Het bijkomend gewicht 
van de  isolatie is miniem.

Het skelet wordt langs weerszijden bekleed met een 
plaat of hergebruikte afwerkingsmaterialen zoals houten 
planken. Aangeraden wordt om aan de zijde van de 
badkamer een damprem te voorzien, zodat het vocht dat 
vrijkomt tijdens het douchen zeker niet in de tussenwand 
kan dringen.

http://www.redcedar-dak.nl/
http://www.eurabo.be/nl/producten/detail/kepers-sls-cls-grenen-vuren-constructiehout-fsc/650
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Dakpakket 1
40 mm  Houten shingels 2/3 overlap
19 mm  Pannelatten
19 mm  Tengellaten of stoflatten
22 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
89 mm  Zachte vlaswolmatten in houtskelet
15 mm  OSB3 beplating Tand & Groef
10 mm  Binnenafwerking naar keuze

Dakpakket 2
40 mm  Houten shingels 2/3 overlap
19 mm  Pannelatten
19 mm  Tengellaten of stoflatten
40 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
89 mm  Houtwolmatten in houtskelet
0,2 mm  Luchtdichte vochtregulerende damprem
9 mm  Ecoboard houtvezelplaat

Buitenwand 3
40 mm  Gerecycelde golfplaten
19 mm  Tengellaten of stoflatten
40 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
100 mm  Schapenwol matten/vlokken in houtskelet
0,2 mm  Luchtdichte vochtregulerende damprem
10 mm  Binnenafwerking naar keuze

Vloerpakket 3
18 mm  Gerecycleerde houten platen/planken
0,2 mm  Luchtdichte vochtregulerende damprem
150 mm  Schapenwol matten/vlokken in houtskelet
40 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
0,5 mm  Dampopen, water- en winddicht membraan

Vloerpakket 1
10 mm  Linoleum tegels
18 mm  OSB3 beplating Tand & Groef
140 mm  Zachte vlaswolmatten in houtskelet
40 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
0,5 mm  Dampopen, water- en winddicht membraan

Vloerpakket 2
10,5 mm  Vloerafwerking in kurktegels
18 mm  Eco houtvezelplaat
0,2 mm  Luchtdichte vochtregulerende damprem
140 mm  Geëxpandeerde kurkkorrels, rotvrij
4 mm  Structurele betonplex

Dakpakket 3
40 mm  Gerecycelde golfplaten
19 mm  Tengellaten of stoflatten
40 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
100 mm  Schapenwol matten/vlokken in houtskelet
0,2 mm  Luchtdichte vochtregulerende damprem
10 mm  Binnenafwerking naar keuze

Buitenwand 2
25 mm  Houten shingels 1/2 overlap
19 mm  Pannelatten
19 mm  Tengellaten of stoflatten
40 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
89 mm  Houtwolmatten in houtskelet
0,2 mm  Luchtdichte vochtregulerende damprem
9 mm  Ecoboard houtvezelplaat

Buitenwand 1
18 mm  Houten gevelafwerking
19 mm  Tengellaten of stoflatten
22 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat
89 mm  Zachte vlaswolmatten in houtskelet
15 mm  OSB3 beplating Tand & Groef
10 mm  Binnenafwerking naar keuze

BUITENSCHIL variaties op de dak-, muur- en vloersamenstelling

Boven: Daksamenstelling 1, 2, 3, vormgegeven in Archicad.
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B5/Daksamenstelling

Wat volgt zijn 3 mogelijke opbouwen van een 
houtskeletdak, toe te passen in een THW. Deze 
oplossingen sluiten andere mogelijkheden niet uit.

1. Het skelet

Recycling? Recycling van balken kan, maar deze zal je tot 
bruikbare dimensies moeten bijschaven (D3). Je moet ook 
zeker zijn dat de balken sterk genoeg zijn om deel uit te 
maken van het skelet.

Constructiewijze: Dit skelet wordt opgetrokken op de 
trailer zelf. Gebruik bij voorkeur vijzen en geen nagels. 
Verstevig (tijdelijk) de constructie dmv windverbanden. 
Indien er niet prefab wordt gewerkt.

Gekozen materialen:

D1 & D2: CLS balken, 89 x 38 mm, met sterkteklasse C24. 
Hoh 600mm. Gevonden via Eurabo Labels FSC keurmerk.

D3: Gerecycleerde balken, 10 x 38 mm, hoh 600mm 
(zelf te schaven tot een gelijke dikte met gekozen isolatie) 
Labels: gerecycleerd hout uit casestudie, labels onbekend

2. Dampopen wind- en waterdichting 

Recycling? Wordt niet aangeraden en hier niet toegepast 
omwille van onzekere dampopen eigenschappen. Je 

zou eventueel constructief recup plaatmateriaal kunnen 
voorzien, maar dit moet méér dampopen zijn dan de 
isolatielaag + dan moet er een extra folie (dampopen wind- 
en waterdichting) worden voorzien.

Constructiewijze: Breng de panelen aan de buitenzijde 
van het houtskelet aan. Volg de instructies van de fabrikant. 
Let er op dat de het volledige vlak wind- en waterdicht is 
van buiten naar binnen.

Materialen: In de vorm van bitumenvrije houtvezelplaten. 
Ook gekend als ‘onderdakplaat’. Kies voor tand en groef, 
deze hoef je enkel te tapen bij moeilijke aansluitingen waar 
er geen tand en groef is voorzien (bv. als je zelf bijsnijd). 
Het voordeel van dit type plaat is dat je geen extra folie 
moet voorzien.

D1: Steico universal houtvezelplaat, 22mm, niet geschikt 
als constructieve plaat. Er is dan wel een constructieve 
plaat vereist aan de binnenzijde (zie verder). Labels FSC, 
Nature Plus, CE-markering

D2 & D3: Agepan THD static, 40mm (Duits product): een 
isolerende constructieve houtvezelplaat geschikt voor 
prefab. Labels PEFC, HFB, Institut Bauen und Umwelt e.V., 
CE-markering 

3. Isolatiemateriaal

Recycling: in extremis kan schapenwol gebruikt worden 
van eigen schapen, (oude) kledij of andere dampopen 
materialen die recycleren. Zorg wel dat kledij goed 

http://www.eurabo.be/nl/producten/detail/kepers-sls-cls-grenen-vuren-constructiehout-fsc/650
http://www.eurabo.be/images/uploads/products/Steico_Universal.pdf
https://www.sonaearauco.com/de/produkte/bauprodukte/agepan-system/index.php?id=1715&cat=522&t=1
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gewassen en gedroogd is om schimmel en beestjes te 
vermijden. 

Constructiewijze: Zorg er altijd voor dat de holtes in het 
skelet volledig gevuld zijn. Een ingesloten holte aan de 
warme zijde van de isolatie kan voor condensproblemen 
zorgen.

Gekozen Materialen: Er wordt gekozen voor nagroeibare 
isolatie met een goede akoestische waarde én een groot 
faseverschil (de isolatie werkt als  buffer wanneer het 
buiten zeer koud of warm is). 

D1: vocht- en temperatuurregelende vlasisolatiematten, 
140mm. Hier van Isovlas bouwisolatie (NL) Vlas is een 
restmateriaal uit de linnenindustrie: het is een nagroeibaar 
- én afvalmateriaal. Labels CE-markering, SVE, European 
Technical Approval ETA-04/0047, KOMO attestnr 
40047/09, VIBA, ... en getest volgens een reeks EU normen 
(zie technische fiche)

D2: Houtwolmatten Steico Flex, 90mm. De grondstof 
voor dit isolatiemateriaal is vers gekapt dunningshout en 
zaagafval, afkomstig uit nabijgelegen dennebossen. De 
binding van de houtvezels is formaldehydevrij. Het product 
is ook emissievrij. Label Nature Plus, FSC, CE-markering, 
Productie volgens ISO 9001:2000

D3 Vocht- en temperatuurregelende Schapenwol 
Isolatie, 100mm. De wol wordt voor verwerking gewassen 
en behandeld tegen motten (bron. Vibe.be). Deze 
isolatiematten op rol zijn bij niet te verkrijgen in 90mm 
dikte, wel in 60, 80 of 100mm. (2) Wanneer je zelf je 

http://www.isovlas.nl/wp-content/uploads/2013/01/Isovlas.nl-brochure-bouwisolatie.pdf
http://www.eurabo.be/images/uploads/products/Steico_flex.pdf
http://ecomat.be/kennisbank/detail/schapenwol
http://ecomat.be/kennisbank/detail/schapenwol
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gerecycleerde balken schaaft kan je een extra centimeter 
voorzien. Indien je werkt met losse vlokken kan je wel 
in een skelet van 89mm werken. Labels Nature Plus 
Schapenwol of métisse isolatiematten van 100mm. Deze 
isolatiematten zijn niet te verkrijgen in 90mm dikte, wel in 
100mm. Wanneer je zelf je gerecycleerde balken schaaft 
kan je een extra centimeter voorzien. Indien je werkt met 
losse isolatievlokken kan je wel in een skelet van 89mm 
werken.

4. Dampremmende laag

Recycling is hier niet aangeraden. Tenzij je OSB3 platen 
kan hergebruiken. Maar hier moet je zeker zijn van hun 
dampremmende en luchtdichte eigenschappen. Folies 
pas je best nieuw toe en zijn die ideale ondergrond 
voor het aanbrengen van damp- en luchtopen 
afwerkingsmaterialen.

Constructiewijze: Plaats aan de binnenzijde van het 
houtskelet (hier ook de warme zijde van de isolatie) 
de damprem in de vorm van een folie of een plaat. Het 
aftapen van de naden zal in beide gevallen nodig zijn, 
hehalve waar kan gewerkt worden met tand en groef. Volg 
de instructies van de fabrikant.

Gekozen materialen:

D1: AGEPAN OSB/3 PUR van Agepan, 15mm. Een 
formaldehydevrije structurele houtvezelplaat die kan 
dienen als draagvloer. Labels CE-markering, PEFC, Institut 
Bauen und Umwelt e.V. 

D2 & D3: Intello van Pro clima, 0.02mm. Deze 
vochregulerende  en dampremmende folie komt onder 
de draagvloer. Labels CE-markering

5. Afwerking aan de binnenzijde

Recycling kan hier heel gemakkelijk zolang de 
dampremmende laag niet wordt doorboord. Bevestig de 
afwerking dus ter hoogte van de stijlen van het skelet. 
Je kan de afwerking eventueel op extra kepers voorzien, 
maar dan wordt je dakpakket weer wat dikker...

Constructiewijze is afhankelijk van het gekozen 
afwerkingsmateriaal. Let er op dat je de damdichting niet 
doorboord want dan kunnen er vochtproblemen ontstaan 
in de constructie!

Gekozen materialen: 

B1 en B3: Gerecycelde houten planken, 10mm Probeer 
ervoor te zorgen dat de muur tegen een stootje kan. Als je 
een OSB3 als damprem hebt zal de dikte van de afwerking 
minder belangrijk zijn dan wanneer je werkt met een folie. 
Labels afhankelijk van het materiaal dat je recycleert zijn 
deze wel/niet beschikbaar. 

B2: Ecoboard, 15mm een relatief nieuw plaatmateriaal 
en een alternatief voor MDF, OSB en multiplex. De 
platen zijn 100% bio afbreekbaar en 100% recycleerbaar 
(Cradle2Cradle) en 100% vrij van formaldehyde. Labels  (4) 
met de steun van VIBE, DUBO keur, Ecoaward batibouw 
2011, Sustainable Stand Awards 2014, Materia Award 2013,

https://www.sonaearauco.com/en/products/construction-and-furniture-products/agepan-system/index.php?id=1724&cat=522&t=1
http://www.eurabo.be/images/uploads/products/01NL_proclima_INTELLO_Gegevensblad.pdf
http://www.eco-boards.eu/
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Boven: Berekening van de U-waardes van de verschillende dakopbouwen + controle, bij benadering, van de 
dikte en het gewicht.

Dikte[m] λ-waarde [W/mK] Rg of Ru R-waarde[m²K/w] kg/m³ kg/m² µd-waarde [m]

- - 0,13 0,13 - - -
0,01 1 - 0,01 420 4,2 -

0,015 0,130 - 0,12 400 6 4,5
0,089 0,0512 - 1,74 60 5,34 0,5073
0,022 0,048 - 0,46 230 5,06 0,12
0,019 - 0,18 0,18 22,26 0,42294 -
0,019 - 0,18 0,18 89,04 1,69176 -
0,04 - - - 370 14,8 -

- - 0,04 0,04 - - -

0,214 Rtot [m²K/w] 2,81 37,5147 kg/m²
Utot [m²K/w] 0,36

Gerecycleerde houten beplanking

dikte (m)

Warmte-overgangscoëfficiënt Rse

pannelat - licht geventileerde luchtspouw
tengellat - licht geventileerde luchtspouw

ceder shingels hout (2/3 overlap)

Steico universal houtvezelplaat

Warmte-overgangscoëfficiënt Rsi

CLS 38/89 + vlasisolatie
Agepan OSB/3 PUR tand en groef

Dikte[m] λ-waarde [W/mK] Rg of Ru R-waarde[m²K/w] kg/m³ kg/m² µd-waarde [m]

- - 0,13 0,13 - - -
0,009 0,2 - 0,05 600 5,4 -

0,0002 0,170 - 0,001 - 0,0933333 7,5
0,089 0,0512 - 1,74 87 7,743 0,178
0,04 0,055 - 0,73 230 9,2 0,16

0,019 - 0,18 0,18 22,26 0,42294 -
0,019 - 0,18 0,18 89,04 1,69176 -
0,04 - - - 370 14,8 -

- - 0,04 0,04 - - -

0,2162 Rtot [m²K/w] 3,00 39,351033 kg/m²
Utot [m²K/w] 0,33

Agepan THD static

Warmte-overgangscoëfficiënt Rsi

Ecoboard afwerking
Damprem Intello van Proclima
CLS 38/89 +  houtwolisolatie

dikte (m)

tengellat - licht geventileerde luchtspouw
pannelat - licht geventileerde luchtspouw
ceder shingels hout (2/3 overlap)
Warmte-overgangscoëfficiënt Rse

Dikte[m] λ-waarde [W/mK] Rg of Ru R-waarde[m²K/w] kg/m³ kg/m² µd-waarde [m]

- - 0,13 0,13 - - -
0,009 0,2 - 0,05 600 5,4 -

0,0002 0,170 - 0,001 - 0,0933333 7,5
0,1 0,051 - 1,95 60 6 0,2

0,04 0,055 - 0,73 230 9,2 0,16
0,019 - 0,18 0,18 22,26 0,42294 -
0,04 nvt nvt nvt - 1,9 -

- - 0,04 0,04 - - -

0,2082 Rtot [m²K/w] 3,04 23,016273 kg/m²
Utot [m²K/w] 0,33

Agepan THD static

Warmte-overgangscoëfficiënt Rsi

Ecoboard afwerking
Damprem Intello van Proclima
Schapenwolisolatie tussen gerecyc. vuren balken 38/100 

dikte (m)

tengellat - licht geventileerde luchtspouw
Gerecycelde golfplaten
Warmte-overgangscoëfficiënt Rse

1

2

3
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6. Afwerking aan de buitenzijde

Recyling is hier zeker mogelijk ! Let er op dat je materialen 
gebruikt die als regenjas kunnen dienen, niet te zwaar zijn  
en die sterk genoeg zijn om op stoflatten te monteren 
in de luchtspouw. Zeilen (bv. camionzeil) worden in een 
dampopen constructie niet toegepast omdat ze te slap 
zijn om op stoflatten te monteren en ze niet dampopen 
zijn wanneer we ze tegen de constructie zouden plaatsen 
zónder luchtspouw.

Dakpannen zijn hier veel te zwaar! Vermijd stenen 
materialen en kies eerder voor hout of gerecycelde 
kunststof (en red ze van de afvalberg!)

Constructiewijze 

De regendichting wordt op stoflatten en eventueel ook 
pannelatten gemonteerd waardoor een luchtspouw 
ontstaat. Deze luchtspouw is cruciaal voor de verluchting 
van de dampopen constructie. De stoflatten (ook wel 
tengellaten) worden verticaal geplaatst ter hoogte van de 
stijlen van het skelet, 60cm hoh. Zo vermijd je dat je vijst/ 
nagelt in de isolatie. Voorzie ook ventilatieopeningen in je 
dakvlak zelf, hoeveel je er voorziet en óf je er voorziet is 
ook afhankelijk van de dikte van je luchtspouw. Raadpleeg 
de fabrikant voor het materiaal dat je in gedachten hebt. 

Gekozen materialen De keuze is gemaakt met in het 
achterhoofd de mogelijkheid tot demonteren van de 
onderdelen. Er wordt dus niet met verlijmd/gebrand.

B1 & B2: Houten ceder shingels 2/3 overlap. De shingels 
zelf zijn ca. 1cm dik en worden geplaatst op panne- en 
tengellatten van elk 19x32mm. Gekozen producent: 
Red Cedar dak (verdeeld door firma Den Ouden (NL) of 
Fesca. Labels PEFC, CE-markering, Sustainable Forestry 
Inistiative

B3: Gerecycelde golfplaten, 40mm. Geplaatst op 
tengellatten van 19x32mm Let op het gewicht en let er 
voor op dat de platen geen asbest bevatten! Nieuw is dit 
materiaal niet aan te raden wegens de petrochemische 
grondstoffen. Kies ook voor niet doorzichtige golfplaten, 
zodat de UV-stralen zeker niet aan je dampopen wind- en 
waterdichting kunnen. Labels afhankelijk van het soort 
tweedehands materiaal.

http://www.redcedar-dak.nl/
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Boven: een greep uit het aanbod van tweedehands ramen en deuren.
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(1) Aluminium productie, versie 10 mei 2017

A. Hoeveel ramen en deuren?

Let op voor oververhitting. Een THW is een klein volume 
dus hoe meer ramen je voorziet, hoe gemakkelijker het 
geheel kan oververhitten (serre-effect). Het algemeen 
bouwreglement (bv. van stad Gent) schrijft minimale 
oppervlaktes voor lichtinval voor per ruimte en per 
woonfunctie, dit kan een indicatie zijn. 

Probeer de positie van je ramen slim te kiezen in functie 
van het uitzicht (relatie binnen-buiten) en verluchting (kan 
de lucht goed circuleren wanneer je twee ramen open zet 
in de ruimte?). Het is aangenaam om naar buiten te kunnen 
kijken wanneer je de afwas staat te doen, wanneer je in de 
zetel zit of werkt aan je computer. Zorg er in ieder geval 
voor dat er voldoende ramen open kunnen! 

Een raam in de slaapzone en badkamer is een must. 
Bekijk ook of je via deze ramen naar buiten wil kunnen, 
bijvoorbeeld bij brand in je THW.

Stem de positie van de ramen en deuren af op je 
behoeften, en probeer dit zoveel mogelijk uit te puren! 
Less is more én minder werk bij het bouwen van je THW.

B. Nieuw of hergebruik?

Nieuwe ramen en deuren kosten (veel) geld. Voor nieuwe 
ramen gaat de voorkeur naar houten ramen, vanwege 
de nagroeibaarheid van hout als grondstof. Aluminium 
is een grondstof die zeer veel energie vraagt tijdens het 
ontginnings-, verwerkings- en productieproces (1). Het is 
een aanrader om het hout te behandelen, bijvoorbeeld 
met lijnolie.

Nieuwe ramen en deuren kan je laten maken bij 
een lokale schrijnwerker of via een van de volgende 

producenten:

Ramen en deuren Interproject / Flidais / Baku / Engels 
ramen en deuren / Belisol / ...

Dakramen Velux / Fakro / ...

In principe kan je elke raamsoort gaan hergebruiken 
wanneer je gaat recycleren (hout, aluminium, pvc) - je 
houdt de ramen immers weg uit het containerpark! Let 
wel op de staat van de raamkaders: gaan deze nog even 
kunnen meegaan? Zijn ze stevig genoeg om met behulp 
van doken of andere materialen te bevestigen in het 
houtskelet? Is het glas in goede staat? Of zijn er barsten/
interne condens? Belangrijk is dat je de ramen luchtdicht 
kan plaatsen.

Je kan op zoek gaan naar herbruikbare ramen en deuren 
via volgende websites:

Opalis / Freecycle / HRD bouwmarkt /  2dehands.be /  
tweedehands.net / zoekertjes.net / marktsplaats B.V. / 
...

Voor een binnendeur of -raam heb je meer  keuzevrijheid: 
deze wordt immers niet blootgesteld aan het buitenklimaat.

C. Enkel, dubbel of driedubbel glas?

Gebruik je tweedehands ramen of niet? Veel mensen 
vervangen vandaag hun dubbel glas voor het beter 
isolerende tripple glas in hun woning, zodat ze het 
energieverbruik van hun woning naar beneden kunnen 
halen en een betere EPC score verkrijgen. Voor een THW 
zijn deze dubbel beglaasde ramen echter ideaal! 

Wanneer je gaat hergebruiken kies dan niet voor enkel 

2.4 Ramen en deuren

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aluminium versie 10 april 2017
http://www.derito.be/files/sgg_glas_en_zonwering.pdf
https://stad.gent/system/files/regulations/Algemeen%20Bouwreglement%20Stad%20Gent%201%20oktober%202014.pdf
https://stad.gent/system/files/regulations/Algemeen%20Bouwreglement%20Stad%20Gent%201%20oktober%202014.pdf
http://www.hout-olie.nl/contents/nl/d250_lijnolie.html
http://www.interproject.be/
http://www.vibe.be/places/belgium/vlaanderen/duffel/handelaars/flidais-bvba/
http://www.baku.be/
http://www.engelsnv.be/
http://www.engelsnv.be/
https://www.belisol.be/
http://www.velux.be/nl/
http://www.fakro.com/
http://www.opalis.be/nl/handelaars/
http://www.opalis.be/nl/handelaars/
https://www.freecycle.org/
https://www.hrdbouwmarkt.be/
https://www.2dehands.be/
http://bouw.tweedehands.net/ramen-glaswerk/
https://www.zoekertjes.net/tweedehands/ramen/
https://www.marktplaats.nl/z/doe-het-zelf-en-verbouw/glas-en-ramen/gebruikt.html?categoryId=249&attributes=S%2C32
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beglaasde ramen; hun isolatiewaarde is nihil. Dubbel glas 
heeft de voorkeur, driedubbel glas is zwaarder en geniet 
daarom geen voorkeur voor de toepassing in een THW. 
Een isolerende luchtspouw bevat droge stilstaande lucht, 
of een isolerend gas. Het spreekt voor zich dat lucht het 
minste isoleert en ook het minste kost.

Je zou ervoor kunnen opteren om veiligheidsglas te 
plaatsen. Tijdens het verplaatsen van het THW, maar ook 
wanneer het THW onderhevig is aan wind en andere 
trillingen, kan het glas mogelijks beschadigd worden. In de 
praktijk heb ik echter geen voorbeelden gevonden. Je kan 
de ‘gewone’ ramen wel met een luik beschermen tijdens 
transport.

D. Plaatsing van de ramen en deuren

Bij de aankoop van nieuwe ramen kan je altijd info 
inwinnen bij de fabrikant over de plaatsing. Zij zullen je 
met plezier helpen. Bestel je ramen tijdig, want op maat 
gemaakte ramen kunnen enkele weken op zich laten 
wachten.

1. In het houtskelet wordt op voorhand een ‘gat’ 
voorzien. Hierin wordt het raam of de deur geplaatst. Deze 
opening moet groter zijn dan het raam zelf. Reken per 
zijde van het raam 2 tot 3cm extra, waarbij de onderzijde 
afhankelijk is van de dikte van de dorpel. Wanneer je dus 
een raam hebt van 1 x 1.5m, voorzie dan een raamopening 
van 1.04 x 1.54m. 

2. Plaats het raam in de opening . Met behulp van doken 
(hoekijzers) maak je het raam vast aan de structuur. Zorg 

ervoor dat je de doken vastzet in het houtskelet en niet 
in enkel in de stijve plaat. Doken voorzie je zowel aan de 
onder-, boven- en zijkanten van het raam. Bij een deur is 
dit normaal gezien niet nodig aan de onderzijde.

De positie van het raam in de wand kan theoretisch 
gezien variëren. Het belangrijkste is dat de lijn van de 
isolatie niet wordt onderbroken, dat de binnenzijde 
luchtdicht kan worden gemaakt (d.m.v. tape, folie), en dat 
de buitenzijde water- en winddicht wordt afgewerkt zodat 
je structuur beschermt wordt tegen de weersinvloeden.
De muurafwerking langs de binnenzijde komt tot over 
de ramen, waarbij optioneel ook een venstertablet wordt 
voorzien.

3. De opening tussen het raam en het houtskelet moet 
worden opgevuld met isolatie. Vermijd spuitisolatie 
voor het vullen van kieren. Je kan de kieren met zachte 
nagroeibare isolatie (bv. hennepwol) (2) isoleren en 
luchtdicht maken met een folie (zie uitvoeringsplan). 
Spuitisolatie, bv. PUR-schuim (3), is gangbaar op basis 
van petrochemische materialen en vaak zitten CFK’s of 
HFK’s in het blaasmiddel. Het kan ook geen luchtdichtheid 
garanderen en het is een onmogelijk te demonteren, 
plakkerig materiaal. Daarom wordt dit materiaal vermeden 
en afgeraden in deze bachelorproef.

Volg bij plaatsing van een luchtdichtingsfolie  de instructies 
van de fabrikant! Zorg er voor dat de aansluiting tussen 
raam/deur en wand /dak luchtdicht en waterdicht is en 
dat de isolatielijn in de schil mooi doorloopt (de overlap 
bedraagt altijd minstens 50% van de dunste isolatiedikte 
(4)).

(2) Groene Bouwmaterialen (NL) , versie 10 mei 2017
(3) Deskundig isoleren, versie 10 april 2017
(4) WTCB verslag over plaatsing van vensters, versie 15 mei 2017

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dubbel_glas
http://www.vgi-fiv.be/nl/het-glas/isolerende-beglazing/
http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/ramen-en-deuren/beglazing/veiligheidsglas-en-andere-types/
http://www.groenebouwmaterialen.nl/c-1752882/hennepvezels-wol-vilt-hempcrete-enz/
http://www.deskundig-isoleren.be/pir.html
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact36&art=556
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Buitenwand 19.9cm

18 mm  Houten gevelafwerking

19 mm  Tengellaten of stoflatten

22 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat

89 mm  Zachte vlaswolmatten in houtskelet

15 mm  OSB3 beplating Tand & Groef

10 mm  Binnenafwerking naar keuze

Draagvloer

10 mm  Linoleum tegels

18 mm  OSB3 beplating Tand & Groef

140 mm  Zachte vlaswolmatten in houtskelet

40 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat

0,5 mm  Dampopen, water- en winddicht membraan

DAK (helling 20°)

40 mm  Houten shingels 2/3 overlap

19 mm  Pannelatten

19 mm  Tengellaten of stoflatten

22 mm  Isolerende waterdichte houtvezelplaat

89 mm  Zachte vlaswolmatten in houtskelet

15 mm  OSB3 beplating Tand & Groef

10 mm  Binnenafwerking naar keuze

CLS 38*140

CLS 89*38

CLS 38*89 CLS 38*63

DOUCHE
in 1 stuk:

binnen plaatsen
voordat de

tussenmuur
wordt geplaatst

Installatie dakraam volgens
instructies fabrikant

Schuifraam vertikaal (dubbel)
met ventilatierooster (boven kader)
Kastanjehout

Schuifraam vertikaal (dubbel)
Kastanjehout

Schuifraam horizontaal (dubbel)
Kastanjehout

LEGENDE
water- en winddichting
insectengaas
luchtdichting
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Verluchting +

insectengaas

Verluchting +

insectengaas

Draagvloer

18mm OSB3 beplating

140mm Zachte vlaswolmatten

18mm OSB3 beplating

140mm Zachte vlaswolmatten in houtskelet

40mm Isolerende waterdichte houtvezelplaat

0.5mm Dampopen, water- en winddicht membraan

0.5mm Dampopen,

water- en winddicht

membraan

0.5mm Dampopen,

water- en winddicht

membraan

Nokbalk CLS
89x38mm

CLS 89x38mm

Verluchtings openingen (voor
spouwventilatie) in de gevel  en het dak

volgens instructies van de fabrikant

LEGENDE
water- en winddichting
insectengaas
luchtdichting

Muurplaat CLS
89x38mm

Muurplaat CLS
89x38mm
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LEGENDE
water- en winddichting
insectengaas
luchtdichting

01

A Doorsnede A-A' 1:50 B Doorsnede B-B' 1:50

C Doorsnede C-C' 1:50

01 Detail 1:5

02 Detail 1:5

03 Detail 1:5

 1

 4

 2

 3

 3

01 Deurblad, kastanjehout + dubbel glas

02 Dubbel schuifraam, kastanjehout +
dubbel glas

03 Onderdorpel, massief hout

04 Hoekijzer (dook)

O Lijm in pasta (luchtdichting)

                   Luchtdichting

                   Wind- en regendichting

                   Insectengaas

LEGENDE DETAILS

 2

 4
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Details op schaal 1:5, ook te vinden in het BIMx model
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Boven: overzicht water toevoer en afvoer. Schema op basis van een engelstalig schema van Dan Louche in Tiny 
House Design & construction guide

BOILER BOILER

buitenkraan
kraan aan 
gootsteen

gootsteen 
afvoer

douchekraan

douche
afvoer

Optie 2: doorstroomboiler

watertoevoer

waterafvoer

BOILER

buitenkraan
kraan aan 
gootsteen

gootsteen 
afvoer

douchekraan

douche
afvoer

Optie 1: boiler met buffervat

watertoevoer

waterafvoer

http://tinyhomebuilders.com
http://tinyhomebuilders.com
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Mocht je met zekerheid in een woonwagenpark gaan 
staan, dan hou je best rekening met de klassieke positie 
van de toevoerpunten en afvoerpunten: aan de zijde van 
de bestuurderszijde. Aan de passagierszijde vind je de 
voordeur, hoofdzakelijk omdat je daar ‘veilig’ in en uit de 
woonunit kan bij stilstaan langs de kant van de weg.

Sommige THW bewoners opteren ervoor om geen 
stromend water te voorzien. Zij werken met kleine 
watervoorraden in grote flessen. Het afvalwater vangen ze 
dan op onder de gootsteen in een tweede fles/emmer.

A. Toevoer

A/1 Stelsel

Het THW is niet zelfvoorzienend. Aan de kopse zijde (ter 
hoogte van de badkamer) of aan de langse (bestuurders)
zijde, wordt een koppelstuk voorzien waarop een flexibele 
darm kan worden aangesloten. Via deze darm wordt het 
THW van leidingwater voorzien. Wettelijk gezien moet dit 
een flexibele buis zijn. Een permanente, vaste voorziening 
zou vergund moeten worden. Een gigantisch nadeel van 
dit systeem, is dat de leidingen kunnen bevriezen bij 
temperaturen onder 0°C. Wil je de flexibele buis ingraven, 
weet dan dat de vorstvrije grond zich op -80cm bevindt 
van het maaiveld. Zorg er wel voor dat de flexibele buis 
ondoordringbaar is voor schadelijke stoffen of grondwater.

Intern wordt een buizenstelsel voorzien in flexibel 
kunststof,  flexibel EPDM rubber met RVS rond, inox of  
koper leidingen. De gekozen kunststof is in dit geval licht 
en kan temperaturen tot 90°C aan. Voorzie de nodige 

koppelstukken voor warm- en koudwaterleidingen. Het 
water dat binnenkomt in het TH zal m.b.v. een verdeelstuk 
moeten vertakken naar de verschillende aftappunten. Elk 
aftappunt heeft twee toekomende leidingen: één voor 
warm en één voor koud water. Bepalend voor het verloop 
is ook de manier waarop je warm water opwekt (zie punt 
A/3).

GOUDEN TIP! Vraag raad in een doe-het-zelf-zaak voor 
het vinden van de juiste koppelstukken en buizen.

A/2 Aftappunten

Water zal nodig zijn voor een douche/zitbad/bad, een 
optionele lavabo in de badkamer en de gootsteen in 
de keuken. Je kan eventueel ook een buitenkraantje 
voorzien. 

Je leest het goed, er is geen water voorzien voor een 
toilet, omdat er gekozen wordt voor een composttoilet (zie 
deel 2.6). 

Een aansluiting voor een vaatwas of (linnen)wasmachine 
kan, maar wordt hier niet toegepast. Het idee is dat 
linnengoed in een naburig wassalon of gedeelde 
wasruimte gewassen wordt, wat het buurtleven bevordert. 
Tip: Een alternatief voor een (linnen)wasmachine is de 
Wonderwash van The Laundry Alternative Inc. Hiermee 
kan je thuis de was doen in het (zit)bad, douchekuip... of 
gewoon buiten.

2.5 Watervoorziening

http://www.laundry-alternative.com/our-products/the-wonderwash/
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Boven links: CLAGE doorstroomboilers, versie 8 juni 2017
Boven midden: AEG doorstroomboiler, gevonden via AEG wooncomfort, versie 8 juni 2017
Boven rechts: GZU Rapid Electric Water Heater, Gevonden via wish.com, versie 10 mei 2017
Onder: Zuiverend rietveld, via Rietland (BE), versie 8 juni 2017

http://www.clage.nl
http://www.aeg-homecomfort.be
http://www.wish.com
https://rietland.com/
https://www.wish.com/search/water%20heater#cid=5666d4a655e4d032b1e05a9f
http://www.clage.nl/cms_downloads/nl/Prospekte/Brochure_NL_2016.pdf
http://www.aeg-homecomfort.be/producten/warmwatertoestellen/doorstromers/elektronische-doorstroomverwarmer-ddle-lcd/
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A/3 Warm water

De opwekking van warm water gebeurt in het THW zelf. 

Afhankelijk van het verbruik kan je opteren voor een 
boiler met buffervat of een doorstroomboiler, beiden op 
elektriciteit. Indien er een gasaansluiting voorzienis, kan 
je een boiler op gas voorzien. Het gebruik van gasflessen 
is niet overal toegestaan (bv. een woonwagenpark, waar je 
verplicht op het net moet aansluiten).

Een doorstroomboiler neemt weinig plaats in en kan 
gemakkelijk geplaatst worden.  Afhankelijk van de warmte-
opwekkingscapaciteit van de doorstroomboiler plaats je 
één boiler voor alle aftappunten of één per aftappunt. Het 
voordeel van een doorstromer is dat je altijd warm water 
hebt wanneer er vraag is. Let op: er moet ook altijd een 
elektrische aansluiting zijn...

Bij een boiler met buffervat kan het zijn dat het water na 
een tijd ‘op’ is. Het formaat van de boiler voorzie je best 
zo klein mogelijk, zodat je hem onder de gootsteen in de 
keuken kan plaatsen.

B. Afvoer van grijs water

De kunststof afvoerbuizen kunnen voorzien worden met 
een diameter van 75mm. Deze diameter zou moeten 
volstaan voor de geplande activiteiten in het THW. Vermijd 
bij het leggen van de leidingen bochten van 90° en 
vermijd zo opstopping!  Een bocht wordt altijd overbrugd 
met 2 kleinere bochten van 45°. Zorg er ook voor dat de 

afvoerleidingen bestand zijn tegen heet water (bv. nodig 
bij het afgieten van kokend water).

Laat de leidingen samen komen in het THW zelf en voorzie 
één punt waar het afvalwater door het vloerpakket naar 
buiten gaat. (Wanneer de verschillende afvoeren te ver 
van elkaar liggen kan dit moeilijk zijn.) Zo bescherm je de 
leidingen zo veel mogelijk tegen vrieskou én doorboor je 
de schil slechts 1 keer.

Je kan je afvalwater met behulp van een flexibele buis 
koppelen aan een bestaand afwateringsysteem (zoals 
in een woonwagenpark), of je kan je water laten weglopen 
op het terrein, in een gracht, plaatselijk rietveld (zie ook 
links),... Bij de tweede optie is het hyperbelangrijk dat je 
de omgeving niet belast met schadelijke producten uit 
poetsproducten, douchegels, zepen, enz... 

C. Installatie

Voor de effectieve installatie verwijs ik graag, indien 
nodig, naar de Tiny House Design & construction guide 
van Dan Louche (p128 Plumbing), of de websites waar 
zelfbouwpakketten worden aangeboden.

D. Websites voor zelfbouwers

www.brainbox.eu
www.qsani.be
www.sackzelfbouw.be
www.selfmatic.be

http://www.duurzametechnieken.be/upload/fiches/7/fiche/DT_fiche_202.pdf
http://tinyhomebuilders.com
http://www.brainbox.eu
http://www.qsani.be
http://www.sackzelfbouw.be
http://www.selfmatic.be
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Links: Verwerking van het restmateriaal. Tekening eigendom van Separett (EU) versie maart 2017
Rechts boven: Separett toilet van Marjolein Jonkers (NL)
Rechts onder: Eco Loo toilet via The little House Company, versie april 2017

http://www.separett.eu/
http://www.marjoleininhetklein.com
http://www.littlehouse.co/
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Over de keuze van toilet kan er eindeloos gediscussieerd 
worden. De opties zijn oneindig groot: van een emmer met 
een wc-bril tot een composttoilet, chemisch toilet, een 
‘echt’ toilet met stromend water enz...

Je kan er voor opteren om binnen of buiten te gaan, maar 
op koude dagen is een toilet in huis zeker geen overbodige 
luxe. In de badkamer wordt sowieso een ventilatie-afvoer 
voorzien.

Hier wordt geopteerd voor een compost toilet of 
droogtoilet, waarbij er geen watertoevoer en afvoerbuizen 
moeten worden voorzien. Chemische producten worden 
vermeden. Het residu kan, afhankelijk van het systeem, 
gecomposteerd worden of verbrand.

Er bestaan verschillende soorten composttoiletten 
en afhankelijk van de frequentie waarmee je het THW 
verplaatst kan je opteren voor een composttoilet waar 
alles in 1 pot terecht komt, of een toilet waarbij de urine 
(‘nummer 1’) wordt gescheiden van de fecaliën (‘nummer 
2’). Deze toiletten geven bij correct gebruik, geen slechte 
geuren af.

A. Alles in 1 pot 

Flushfree

+ goedkoop : “een emmer met een toiletbril op”
+ gemakkelijk zelf te maken
+ alles in dezelfde pot = simpel systeem
+ geurloos bij correct gebruik
+ verplaatsbaar

+ composteerbare inhoud

- plaats nodig om afval te composteren
- dood Koolstofrijk houdend materiaal nodig (bv 
houtsnippers)
- je voorziet een termometer om de temperatuur 
gewenst te houden
- je ziet altijd de inhoud van het toilet

Kijk voor een correcte compost methode op de site, 
of contacteer de beheerder. Er worden ook lezingen 
gegeven; ikzelf kwam via VIBE vzw in aanraking met het 
Flush Free toilet in de zomer van 2016.

B. Gescheiden toilet 

Separett 
Eco Loo via The little House Company

+ scheiding van kleine en grote boodschap
+ gemakkelijk te composteren
+ kan verbrand worden
+ minder snel legen van het reservoir dan bij alles in 1 pot
+ de inhoud van het toilet wordt afgeschermd

- heeft bijna altijd luchtafvoer naar buiten
- prijskaartje ca. 850 euro voor Separett
- prijskaartje ca. 300 £ voor Eco-Loo
- niet meer/moeilijk verplaatsbaar na installatie door 
afvoerbeus urine en eventuele luchtafvoer

2.6 Toilet

http://flushfree.villavanzelf.org
http://separett.eu
http://littlehouse.co
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Voor dit onderdeel raad ik aan om te rade te gaan bij een 
specialist. Mijn onderzoek is beperkt en beknopt, en nog 
niet getoetst kunnen worden aan de realiteit. Wat volgt zijn 
de eerste stappen die men kan ondernemen.

A. Gas

Gas doorgaans demontabel voorzien, in de vorm van een 
(kleine) gasfles. Gaslekken zijn logischer wijs te vermijden, 
ga dus secuur te werk bij de installatie. Ga ook te rade 
bij een specialist voor de installatie van de toestellen 
(eventueel frigo, oven, boiler). 

Wil je een vast leidingnet voorzien in je THW? Dit geeft 
je de mogelijkheid om aan te sluiten op een gasnet 
van buitenaf. Op sommige woonwagenparken kan de 
aansluiting op het aanwezige gasnet verplicht worden. (1)

Je vindt ook basisregels voor zelfbouw online (bv. GAMMA, 
Karwei )

B. Elektriciteit 

De elektriciteitsleidingen worden binnenin het THW 
op eenzelfde manier geplaatst als in een gewoon huis 
volgens het AREI (Algemeen reglement op de electrische 
installaties). Het THW zal ‘ingeplugd’ worden. Er moet dus 
een toegang worden voorzien aan het THW waar je kan 
aansluiten op het electriciteitsnet (230V) met een kabel 
(vergelijkbaar met een stacaravan). 

B/1 Leidingen in opbouw 

Via een kleine zekeringskast wordt de hoofdleiding 
verdeeld over de verschillende afgiftepunten.

Binnen deze bachelorproef is ervoor gekozen om alle 
leidingen in opbouw te voorzien: je kan de weinige 
leidingen wegwerken in de valse wand tussen de keuken 
en badkamer of in de meubels. Het is niet de moeite om 
een leidingsspouw te voorzien (4cm spouw voor de diepte 
van de stopcontactdozen + afwerking), omdat je dan te 
veel plaats verliest.

Leidingen wegwerken in de isolatielaag is bij dit dampopen 
houtskelet geen aanrader. Je doorboort namelijk de 
dampremmende laag telkens wanneer een stopcontact 
of lichtpunt wilt voorzien. Elke doorboring moet luchtdicht 
worden afgesloten om lekken (en vochtproblemen) te 
vermijden.

B/2 Situatieschema

Maak een situatieschema op, uitgaande van jouw wensen, 
dat toont waar het net, de zekeringkast, schakelaars, 
stopcontacten en ventilatie worden voorzien. Kijk  voor 
voorbeelden op op de website van elektricienbelgie (BE)
(2) of Bluebits (BE) (3) voor begeleiding en tips. Met het 
betalende programma Trikker (3) kan je zelf eventueel je 
schema’s uittekenen.

Er worden op het het grondplan symbolen  (2) (3) 
aangebracht op de plaats van de bedieningspunten, 

1. Wonen op wielen. Woonwagenterreinen aanleggen en beheren, een handleiding. Opgesteld door het 
Agentschap van Binnenlands Bestuur. Versie Januari 2010
2. Hulp bij opmaak via website Electricien Belgie,versie mei 2017
3. Hulp bij opmaak via website Bluebits, versie mei 2017

2.7 Electriciteit en gas

https://www.gamma.nl/klusadvies/leidingen/stappenplan/gasleidingen-zelf-aanleggen-de-basisregels
https://www.karwei.nl/advies/bouwmaterialen/gasleiding-aanleggen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemeen_Reglement_op_de_Elektrische_Installaties
http://www.kruispuntmi.be/sites/default/files/bestanden/documenten/handboek_wonen_op_wielen_2010.pdf
http://www.elektricienbelgie.be/elektrisch-dossier/eendraadschema.html
http://www.bluebits.be/Trikker_Examples.aspx
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lichtpunten en contactdozen. Aan de hand van dit 
situatieschema kunnen de leidingen voorzien worden die 
de onderdelen met elkaar moeten verbinden.

Hou bij de keuze van verlichting rekening met de 
soort verlichting: kies je voor LED verlichting (4) of 
‘gewone’ verlichting (gloeilampen of spaarlampen)? De 
toepassingen kennen een verschillende uitvoering. Bekijk 
de specificaties van de producten en volg de instructies 
van de fabrikant.

Hou bij de keuze van stopcontacten rekening met 
eventuele aansluiting van nachtlampje, gsm-adaptor, 
laptop, radio, dampkap, vantilator, ... op logische plaatsen. 
De plaats waar je ze voorziet moet logisch en bereikbaar 
zijn.

B/3 Installatieschema 

Hier worden de leidingen ingetekend en alle aftakpunten 
benoemd. Werk met een maximum van 8 aansluitingen 
per kring. Elementen die tot eenzelfde kring behoren 
hebben een  eenzelfde letter maar een verschillend getal. 
(zie ook de afbeelding van het eendraadschema)

Het werken met kringen heeft te maken met het feit 
dat lichtschakelingen altijd worden uitgevoerd in een 
draad van 1.5mm² en een kring van wandcontactdozen 
in een draad met doorsnede 2.5mm². Je kan kringen 
met lichtpunten en wandcontactdozen samenstellen 
tot een gemengde kring, maar hou hier rekening met de 
richtlijnen van het AREI: de volledige kring moet dan in 
een draad van 2.5mm² doorsnede. (5)

B/4 Eendraadschema

Dit is een schematisch overzicht van alle aansluitingen. 
De symbolen zijn genormaliseerd volgens de NBN-
normalisatie, die internationaal herkenbaar zijn. (zie 
afbeelding)

B/5 Installatie

Voor de effectieve installatie van de draden, zekeringskast 
en toebehoren, verwijs ik graag, indien nodig, naar de Tiny 
House Design & construction guide van Dan Louche 
(p140 Electrical), of de websites waar zelfbouwpakketten 

worden aangeboden. 

B/6 zelfbouwpakketten 

www.brainbox.eu
www.rubanzelfbouw.be
www.selfmatic.be

4. Info via website Lumilab, versie mei 2017
5. uit: Aanleg en planning van elektriciteit. Hoofdstuk Elektriciteit, onderdeel van de cursus Comfortbeheer 4, 
HoWest Brugge. Versie 2015-2016

http://tinyhomebuilders.com
http://tinyhomebuilders.com
http://www.brainbox.eu
http://www.rubanzelfbouw.be
http://www.selfmatic.be
http://www.lumilab.nl/uploads/PDF/2014_Monteren%20en%20aansluiten%20van%20led%20armaturen.pdf
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Installatieschema van het BIMx THW
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Eendraadschema van het BIMx THW

GSEducationalVersion

Jorinde B. Depicker   Bachelorproef Toegepaste Architectuur - HoWest Brugge - 2016-17        Labo Integrale Duurzaamheid // tiny houses
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Boven links: interieur van Marjolein Jonkers, type kachel: Hobbit Kachel, bekeken op 20 april 2017
Onder links: interieur van The Best Little House in Texas, type kachel onbekend, bekeken op 20 maart 2017
Boven rechts: Hobbit kachel (749 euro), via HR Houtkachels (NL), versie 4 april 2017
Midden en onder rechts: Kachels voor Yurts, via EcoLeven BVBA (BE), versie 6 juni 2017

http://www.marjoleininhetklein.com
http://www.hrhoutkachels.nl/hobbit-kachel.html
http://www.yurts.be/yurt-kachels/
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A. Compact wonen vs. verwarmen

Een compacte, luchtdichte woning warmt snel op. Hier 
moet dus een evenwicht gevonden worden tussen de 
capaciteit van de warmte-opwekker en de warmtevraag. 
Hoe beter je woning geïsoleerd is, hoe minder warmte je 
zal mogen opwekken. Het huidige EPB-beleid heeft er 
voor gezorgd dat de warmtevraag bij nieuwe woningen 
enorm gedaald is, met als gevolg dat ook de warmte-
opwekkers zoals de houtkachel moeten inboeten aan 
rendement. In deze bachelorproef worden de huidige 
U-waardes als richtlijn gebruikt:

De schildelen (zie deel 2.3), voorzien met een maximale 
U-waarde van 0.4 W/(m²K) zouden voldoende moeten zijn 
in combinatie met een warmte-opwekking van 3 à 4 kW. 
Dit is een aanname, gebaseerd op de dimensionering voor 
warmte-opwekkers in een Yurt (vanaf 12,5m²) en kachels 
die gebruikt worden in lage energiewoningen (BEN-
woningen). Dit zijn tevens de kleinste kachel modellen 
die ik vond op de huidige markt. Bij elektrische opwekkers 
heb je meer mogelijkheden in capaciteit. Hou er rekening 
mee dat een mens (100W in rust)/ huisdier/ laptop/ 
kookactiviteit... ook warmte afgeeft. 

B. Houtkachel 

B/1 Voor- en nadelen

Een groot voordeel is dat je onafhankelijk bent van het 
elektriciteitsnet. Bij een stroompanne kan je nog steeds 
verwarmen. Daarbij komt ook de ‘gezelligheidsfactor’ van 

een kachel in de koude (winter)maanden. Afhankelijk van 
het model kan je ook koken op de bovenzijde of in een 
oven.

Een nadeel van een kachel is dat je een schouwdoorvoer 
moet voorzien en zo je geïsoleerde- en luchtdichte schil 
moet doorboren. De afwerking moet hier met aandacht 
gebeuren zodat het geheel luchtdicht blijft. Gebruik ook 
zeker een ontdubbeld (geïsoleerd) rookafvoerkanaal. Je 
moet ook een plek voor houtopslag voorzien en op tijd 
beginnen aan het aanleggen van een houtvoorraad. Waar 
vuur is, kan brand ontstaan. Hou het dus veilig... Een must 
is de aanwezigheid van een rookmelder in je THW.

B/2 Modellen

Een eerste gekend model is de Hobbit Kachel (4kW). 
Deze werd ook gebruikt door Marjolein Jonker. Het 
is te vinden bij  HR Houtkachels in Nederland. (1) 
Certificering... Dit product werd ambachtelijk gemaakt uit 
gietijzer, in Engeland. De oorsprong van de grondstoffen is 
niet gekend. 

Een tweede optie zijn de kachels, aangeboden door 
EcoLeven BVBA, een Yurt-leverancier gevestigd in 
Antwerpen (BE). De kachels hebben een capaciteit van 4, 
5 of 6 kW en kunnen al dan niet met een oven worden 
geleverd. Certificering... Alle kachels worden met de 
hand gemaakt door een traditionele smid in Europa. De 
oorsprong van de grondstoffen zijn niet gekend.w

Volg altijd de instructies van de fabrikant bij installatie!

2.8 Verwarming

1. HR houtkachels (NL), versie van 4 april 2017

http://www.bouwenwonen.net/immo/read.asp?id=36118&content=De-voordelen-van-een-compacte-woning
http://www.energiesparen.be/epb/energieprestatieregelgeving
https://nl.wikipedia.org/wiki/U-waarde
http://www.yurts.be/
http://www.energiesparen.be/BEN
http://www.marjoleininhetklein.nl
http://www.hrhoutkachels.nl/hobbit-kachel.html
http://www.yurts.be/yurt-kachels/
http://www.hrhoutkachels.nl/hobbit-kachel.html
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Boven: Infraroodpanelen Romer (D), versie 4 april 2017
Onder: interieur van het Refugee Tiny House met infraroodpaneel, foto via Tiny House Belgium, versie maart 
2017

VCIR 60-60-350
afmetingen: 60 x 60 x 2.5 cm
gewicht: 3.5kg
vermogen: 350 Watt
Volgate 230 Volt
Capaciteit: 7m²

http://www.infraroodpanelen.eu
http://www.tinyhousebelgium.be/our-work
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C. Infrafoodpanelen 

Infrarood bevindt zich in het kleurenspectrum, maar is niet 
waarneembaar met het menselijke oog. Kenmerkend is de 
warmte die ermee gepaard gaat.

C/1 Voor- en nadelen

Een groot voordeel is de mobiliteit van het systeem. 
Infraroodpanelen hebben in tegenstelling tot een kachel 
geen rookgasafvoer en moeten de schil niet doorboren. 
Je kan het in principe ophangen waar je wilt. Er zijn ook 
zeer veel verschillende formaten beschikbaar. Zo kan je 
een klein paneel ophangen in de badkamer en een groter 
in de living en spreid je de warmte-afgiftepunten. De 
panelen produceren een aangename stralingswarmte, 
waarbij er geen risico is op brandwonden wanneer je het 
paneel aanraakt. Straling voelt ook veel comfortabeler aan 
dan convectie (verplaatsing van lucht).

Een groot nadeel: wanneer je zonder elektrische stroom 
komt te zitten heb je ook geen verwarming. Je bent 
volledig afhankelijk van het net. Je moet dus ook een 
stopcontact voorzien op de locatie waar je het paneel 
wilt hangen. Er is ook geen duidelijkheid over waar de 
materialen in de panelen vandaan komen...

C/2 Modellen

Je vindt modellen van 250W tot 900W, van verschillende 
groottes, bij  Infrapower (BE) (2), Infraroodpanelen Römer 
(D) (3) of bij Degree-n infraroodpanelen (NL)  (4). Er zijn 
uiteraard nog meerdere leveranciers. 

Certificering? Er is geen vernoeming van c2c certificaten 
e.d. Enkel een algemene (verplichte) CE-markering. Soms, 
zoals in het geval van Römer, is er een actief recyclage- en 
afvalbeleid. 

D. Niet aan te raden methodes

Electrische convector is een systeem waarbij warme 
lucht in de ruimte wordt geblazen. De ruimte warmt snel 
op, maar je kan tocht creëren. Er is hier geen aangename 
stralingswarmte. De luchtverplaatsing kan er ook 
voor zorgen dat de warmte nog sneller stijgt naar het 
loftgedeelte.

Centrale verwarming (CV) voorzien vraagt veel extra 
materiaal: je moet een ketel voorzien, een buizenstelsel en 
afgifte-elementen. Het systeem bevat daarbij ook water. 
Dit systeem is nogal zwaar en complex op de schaal van 
een THW.

Vloerverwarming wordt doorgaans niet toegepast. 
Hiervoor heb je veel massa (bv. anhydrietchape) nodig in 
de vloer waar de buizen in komen te liggen. Doorheen de 
buizen stroomt water dat moet opgewarmd worden met 
een ketel... die ook weer ruimte inneemt.

E. Links

Er bestaan verschillende facebookgroepen. Tiny House 
Techniek is een interessante als het aankomt op alle 
technische aspecten. Je leest er de bevindingen van veel 
zelfbouwers. Daarnaast heb je ook de pagina van Tiny 
House België, Tiny House Nederland, enz... 

2. Infrapower (BE), versie 4 april 2017
3. Infraroodpanelen Romer (D), versie 4 april 2017
4. Degree-n infraroodpanelen, versie 15 mei 2017

https://nl.wikipedia.org/wiki/Infrarood
http://www.infrapower.be
http://www.infraroodpanelen.eu
http://www.degree-n.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Centrale_verwarming
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vloerverwarming
https://www.facebook.com/groups/364155620605147/
https://www.facebook.com/groups/364155620605147/
https://www.facebook.com/groups/172813343083020/
https://www.facebook.com/groups/172813343083020/
https://www.facebook.com/tinyhousenederland/
http://www.infrapower.be
http://www.infraroodpanelen.eu
http://www.degree-n.nl
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http://www.dmwarmte.be/gfx/ventilatiesystemen.jpg
https://www.ventilatieshop.com/badkamerventilator/
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2.2.9 Ventilatie en vochtbeheersing

A. Basisprincipes (1)

1. Verse lucht wordt toegevoerd in droge ruimtes 
(slaapkamer, leefruimte).

2. Vervuilde, vochtige lucht wordt afgevoerd in natte 
ruimtes (badkamer, keuken) (mogen niet in de constructie 
neerslaan).

B. Technieken / oplossingen

Met de huidige eisen én met de technieken die toegepast 
worden bij de opbouw van een dampopen houtskelet, kan 
het vocht nauwelijks nog weg. Om te voorkomen dat alle 
vocht in de dampopen constructie dringt, gaan we extra 
vocht afvoeren door middel van een ventilatiesysteem.

Voor een THW zijn er twee interessante opties een A- of 
een C-systeem. Meer info vind je ook via de Vlaamse 
overheid / IkVentileerVerstandig / ...

B/1 Systeem A

Bij een systeem A is zowel de toevoer als afvoer op 
natuurlijke wijze (op basis van trek). De natuurlijke toevoer 
gebeurd via roosters naast de ramen of een rooster in 
de muur. Deze roosters zijn nodig omdat de volledige 
constructie luchtdicht is gemaakt. Kies voor een rooster dat 

kan worden bijgeregeld (indien je nieuwe ramen koopt), 
maar sluit de roosters nooit volledig af voor lange tijd! In 
principe moet je de grootte van de openingen berekenen, 
want deze zijn afhankelijk van het interne volume van het 
huisje. Meer info voor het bepalen van de debieten en 
de groottes van de toevoer en afvoeropeningen vind je 
op p14 van STS 73 -1 Systemen voor basisventilatie in 
residentiële toepassingen (FOD economie).

Voor een natuurlijke afvoer moet je trek kunnen creëren. 
Dit kan door middel van de installatie van een schouw. De 
hoogte van de schouw kan wel voor een probleem zorgen 
wanneer ze de grens van 4m overschrijdt.

B/2 Systeem C

Bij een systeem C is er een natuurlijke toevoer en een 
mechanische afvoer. De toevoer is ook via roosters langs 
de ramen of in de muur, en de afvoer gebeurd via een 
plaatselijk mechanisch ventilatierooster in de badkamer.

Een volledig stappenplan met wat je nodig hebt vind je 
gemakkelijk online. Kijk even bij de Ventilatieshop of 
Livios. Volg altijd de instructies van de fabrikant bij de 
installatie van een mechanische afvoer.

C. zelfbouwpakketten 

www.brainbox.eu
www.rubanzelfbouw.be
www.selfmatic.be

Vorige pagina, boven: Types ventilatiesystemen op een rij door DM Warmte
Vorige pagina, onder: (afb1) Dakdoorvoer, (afb2) Wanddoorvoer. Bron Ventilatieshop (NL) versie 11 juni 2017
1. Geniet van gezonde lucht. Tips voor keuze en onderhoud van ventilatiesystemen. Folder door de Vlaamse 
Overheid, Versie 2015

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ventilatie
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ventileren-en-verluchten
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ventileren-en-verluchten
http://www.ikventileerverstandig.be/
http://economie.fgov.be/nl/binaries/STS-P_73-1_Ventilatie_tcm325-269531.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/STS-P_73-1_Ventilatie_tcm325-269531.pdf
https://www.ventilatieshop.com/badkamerventilator/
http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/techniek/ventilatie/automatische-ventilator-inbouwen/
http://www.brainbox.eu
http://www.rubanzelfbouw.be
http://www.selfmatic.be
http://www.dmwarmte.be/gfx/ventilatiesystemen.jpg
https://www.ventilatieshop.com/badkamerventilator/
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ventileren-en-verluchten
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ventileren-en-verluchten
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3.1 VISUALISATIES

tiny house 1 // EXTERIEUR / visualisatie Joren Vanheste

VISUALISATIES/ INRICHTING MET 
MEUBILAIR UIT AFVAL

De volgende visualisaties zijn gemaakt door Joren 
Vanheste in het kader van zijn bachelorproef Hoe maak 
je innovatief meubilair voor een Tiny House aan de 
hand van houtafval? Beide huisjes zijn van mijn hand, 
opgebouwd en vormgegeven op basis van de handleiding. 
Het grootste verschil zit hem in de positie van de voordeur 
(bij TH1 in de langse gevel en bij TH2 in de kopse gevel), 
de positie van de badkamer (bij TH1 parallel aan de kopse 
gevel en bij TH2 haaks op de kopse gevel) en het dak.
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tiny house 1 // INTERIEUR 1 / Joren Vanheste

tiny house 1 // INTERIEUR 2 / Joren Vanheste
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tiny house 2 // EXTERIEUR / visualisatie Joren Vanheste

TH2 // INT 2 / Joren VanhesteTH2 // INT 1 / Joren Vanheste
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tiny house 2 // INTERIEUR 3 / Joren Vanheste

tiny house 2 // INTERIEUR 4 / Joren Vanheste
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1. Download de gratis BIMx applicatie van GRAPHISOFT 
op je pc (desktopversie), smartphone of tablet.

2. Laad het BIMx bestand op via de cloud (voor 
smartphone of tablet) of gewoon vanop je pc. Je kan het 
bestand vinden in de online database op de naam: Tiny 
House op Wielen 2017-JD

3. Open het bestand. De interface is gebruiksvriendelijk 

en wijst zichzelf uit. 

VISUALISATIE

Je hebt zo de kans om het Tiny House op Wielen 
virtueel te bezoeken! 2D plannen zijn met een simpele 
klik verbonden aan het 3D model, zodat het geheel nog 
sneller en beter kan begrepen worden!

In dit model vind je de ontwerpplannen (1:100) en 
uitvoeringsplannen (1:50) terug, alsook enkele details 
(1:5) voor de aansluitingen van ramen en deuren. Let op! 
Deze plannen zijn nog niet aan de realiteit getoetst; er zijn 
meerdere oplossing mogelijk afhankelijk van de situatie 
die je tegenkomt.

3.2 BIMx MET UITVOERINGSPLANNEN

BIMx // EXTERIEUR

http://bimx.archicad.com/en/#what-is-bimx
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BIMx // Snede

BIMx // Snede
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Verder onderzoek

Het Tiny House intrigeerd velen en biedt ook veel 
onderzoeksmogelijkheden. Onderzoeksdomeinen die ik 
niet heb kunnen uitdiepen in deze bachelorproef zijn:

1. De opbouw van de schil testen in de praktijk op zijn 
kwaliteiten, stabiliteit en uitvoerbaarheid. Daarbij is een 
uitgebreide stabiliteitstudie aangewezen,

2. Studie naar de energiebehoeftes en nodige isolatiegraad 
van een compacte unit van 15m² tot 50m²,

3. Uitdiepen van het wettelijk kader rond het wonen in een 
Tiny House op Wielen,

4. Onderzoek naar het meest compacte Tiny House (niet 
op wielen) en hoe dit nog compacter kan worden gemaakt, 
binnen het wettelijke kader,

Disclaimer Alles wat hier geschreven en gepubliceerd is, 
is eigendom van HoWest en Jorinde B. Depicker. Gebruik 
van deze info is vrij en op eigen verantwoordelijkheid. 
Ondergetekende kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor het gebruik en uitvoering van de gegeven informatie.




