
Stel je voor: Tiny is groot genoeg voor jou. Tiny TIM vereist weinig 

grondstoffen, zuinig energiegebruik en minder woonkosten.

Als je Tiny gaat kies je voor ‘less is more’. Je moet het met 

minder doen, er moeten vooral slimmere alternatieven worden 

bedacht voor de reguliere oplossingen. De vraag is hoe dit kan 

met behoud van kwaliteit en comfort. Hoe kan je slimmer  

omgaan met energie, grondstoffen en afval? En op welke  

manier kan je de CO2 uitstoot verminderen? 

Voor ruimtegebruik moet het slim, net zoals in een zeiljacht. Het 

interieur van een kajuit is flexibel en multifunctioneel; de bank 

is ook een bed en overal zijn slimme kastjes ingebouwd. Tiny 

TIM is met dezelfde logica ingericht. De tafel is inklapbaar, de 

bank doet ook dienst als bed en opbergruimte. In het nieuwe 

interieur is de keuken op een platform geplaatst, waaronder een 

bed, kastjes en de technische installaties zijn verstopt. 

Minder grondstoffen.
Minder energiegebruik.
Minder woonkosten.

het nieuwe 
duurzaam?

Meer informatie?

Voor meer informatie en het aanmelden 

voor de Tiny TIM nieuwsbrief:

info@tinytimhouse.nl

www.tinytimhouse.nl

Het Tiny TIM kernteam bestaat uit FARO 

Architecten, IC4U, Waitlands  en C van 

der Grift Bouw. 

Belangrijke co-makers zijn onder andere

Studio Nuance, Our Green Spine, Green 

Art Solutions, Triple Solar, PowerOak, 

Ruiter Electronics, Ecosave, Zwart Hout, 

Unilin, Accoya, HB Watertechnologie, 

Constructiebureau Tentij, Reflexy/CDWU 

en Morgo Folietechniek.

Daarnaast wordt Tiny TIM gesteund door 

de gemeente Texel, WonenCentraal en 

Waterschap HHNK.

verplaatsbaar met BE rijbewijs 

Tiny TIM is zeer mobiel en kan d.m.v. een trailer verplaatst worden 

door een bestuurder met een gewoon BE rijbewijs. Een mobiel 

huis geeft veel vrijheid ten opzichte van een traditioneel huis. 

Of het nu voor korte of voor lange tijd is, Tiny TIM kan ingezet 

worden op bestemmingen en locaties waar andere oplossingen 

te duur of technisch niet mogelijk zijn. Voor een autarkisch,  

verrijdbaar huis zijn diverse nuttige bestemmingen te bedenken.

Inzetbaar op locaties  
waar andere oplossingen  
te duur of technisch niet  
mogelijk zijn.

Een belangrijke ambitie die wij hebben is om in onze steden 

beter en nuttiger gebruik te maken van tijdelijk braakliggende 

terreinen. Tiny TIM is flexibel en daarom geschikt voor 

meerdere soorten gebruik. Ook recreatief seizoensgebruik op 

een bijzondere locatie waar geen aansluitingen zijn behoort tot 

de mogelijkheden. Tiny TIM’s zouden ook door het COA ingezet 

kunnen worden om vluchtelingen of statushouders op te vangen. 

Woningcorporaties kunnen een Tiny TIM als wisselwoning voor 

de deur zetten van een te verbouwen pand. Zo blijft de bewoner 

in zijn eigen buurt tijdens de renovatie.  

Tiny TIM is zo ontworpen dat de trailer eronder vandaan kan 

worden gehaald. Dit heeft met name zin als Tiny TIM wat  

langere tijd ergens kan staan en de trailer niets te lijden heeft 

van de weersomstandigheden. Bovendien kan één trailer zo 

gebruikt worden voor meerdere Tiny TIM’s. 



Hout is mooi en duurzaam. Hout valt onder de categorie van 

biobased materialen met bovendien een prachtige combinatie 

van eigenschappen. Naast de opslag van CO2 heeft hout nog 

veel meer goede eigenschappen: hout is licht, hout ademt,  

hout isoleert, hout is sterk, hout is multifunctioneel.

Tiny TIM gebruikt hout puur en duurzaam. De gevel van Tiny 

TIM is van gebrand hout. Shou Sugi Ban, letterlijk ‘gebrande 

cipres’, is een traditionele Japanse techniek waarbij naaldhout 

aan één zijde gebrand wordt. De koollaag beschermt tegen  

ondegedierte, is waterafstotend en brandvertragend. 

Schilderen is niet nodig! De kozijnen zijn van Accoya  gemaakt. 

Dit met azijn behandelde hout is net zo goed als tropisch 

hardhout, maar veel duurzamer en schilderen is niet nodig…

Tiny TIM is gebouwd met een licht en ademend bouwpakket 

van zogenaamde SIP-panelen (structural insulated panels).  

Het lichte gewicht en de sterkte van de SIP-panelen maken het 

mogelijk om de Tiny TIM licht te bouwen. 

Het ademend bouwen lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet; 

veel gebouwen worden tegenwoordig met dampdichte folies 

volledig afgesloten. Het verschil tussen dampopen en -gesloten 

bouwen is te vergelijken met een gewoon regenpak en een 

regenpak gemaakt van goretex.

Onafhankelijk zijn en autarkisch bouwen is iets voor verre 

landen, zou je denken. Toch komt het ook in Nederland 

voor om het zonder aansluitingen te willen of te moeten 

doen. Tiny TIM gaat verder dan veel mobiele concepten. 

De meeste voorbeelden maken gebruik van gasflessen, 

dieselgeneratoren en chemische toiletten. Voor Tiny TIM 

is dat niet duurzaam genoeg.  Tiny TIM is 100% duurzaam 

en autarkisch op het gebied van water en energie.

Wellicht het meest bijzondere onderdeel van Tiny TIM 

is de eerste groene zuiverende gevelwand® ter wereld 

van Our Green Spine/Green Art Solutions. Een klein stuk 

gevel van 6 m2 is ruim voldoende om van douchewater, 

afwaswater en urine weer schoon drinkbaar water te 

maken. Dit gebeurt via een stelsel van plantenbakken en 

watertanks.

De Tiny TIM beschikt over een Ecosave/Separett droog- 

toilet met urinescheiding. Dankzij deze oplossing worden 

faeces en papier opgevangen en gedroogd. Na 3 maanden 

gaat dit in de GFT verwerking. Urine wordt apart 

afgevoerd en met het water van de keuken en de douche 

gezuiverd. 

Tiny TIM gebruikt twee verschillende windmolens: de 

lage savoniuswindmolen is geschikt voor hoge 

windsnelheden en de hoge wiekenmolen voor de wat 

lagere windsnelheden. 

Wat ook speelt bij een klein gebouwtje is het beperkte 

dakoppervlak. Een slim concept van Triple Solar PVT  

panelen oogst op drie manieren energie uit hetzelfde  

oppervlak: via zonnecellen (PhotoVoltaïsch) en via een 

combinatie van warm water en lucht. Met behulp van 

een klein warmtepompje wordt energie opgeslagen in 

een buffervat met 500 liter water. Dit warme water zorgt  

zowel voor de verwarming van de Tiny TIM als voor 

warm tapwater. 

Twee Lithium-Ion accu’s (samen 7,5 kWh ) gebruikt 

Tiny TIM om overtollige elektriciteit op te slaan zodat ’s 

avonds of op minder zonnige dagen de zeer energiezuinige 

(A+++) apparaten en de LED-verlichting het blijven doen.

100% autarkisch is meer dan off-the-grid zijn

Hout is licht.
Hout is mooi.
Hout is isolerend.
Hout is duurzaam.

Doordat het gewicht van Tiny TIM slechts een  
honderdste van een gewoon huis is, is Tiny TIM  
bij voorbaat heel zuinig met grondstoffen.

oersterk en biobased

Tiny TIM is uniek in zijn 

duurzaamheid en 100% 

autarkisch op het gebied 

van water en energie.


