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houten huizen
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Welkom in de  
natuurlijke  
bouwzone



Houten huizen worden al enkele honderden ja-
ren gebouwd - we zetten deze traditie met veel 
enthousiasme verder. Moderne architecturale 
oplossingen, innovatieve technologieën en een 
snelle montage zijn voor ons belangrijk, eve-
nals het zorgvuldige gebruik van onze natuur-
lijke rijkdommen: we gebruiken enkel en alleen 
traag groeiende Scandinavische zachthout-
soorten. Ervaren specialisten verwerken het 
hout na het drogen en maken er precies pas-
sende houten balken, gelijmde gelamineerde 
balken, vloerdelen, ramen en deuren van. Een 
huis uit één enkele natuurlijke bron.

Het hout ademt en filtert de gebruikte lucht. 
De wanden zonder dampfolies staan open voor 
diffusie en bevorderen de natuurlijke uitwis- 
seling van vocht en zuurstof. Dit betekent dat 
het niet te warm wordt in de zomer en niet te 
koud in de winter. Er wordt een gezonde leef-
ruimte en een gezond gevoelskamerklimaat 
gecreëerd. Thule houten huizen gaan een  
leven lang mee als u het behandelt met goede 
zorg – ze zijn solide en winterproof.

Onze blokhuizen staan inmiddels in veel Euro-
pese landen, en elk ervan voldoet aan de in-

dividuele behoeften van de eigenaars. Of het 
nu gaat om een huis voor een groot gezin, een 
vakantiehuis voor de beste weken van het jaar, 
een tuinhuis of de ontmoetingsplaats voor een 
hobbyclub – elk huis wordt met liefde opgeno-
men in onze planning en met dezelfde zorg be-
handeld en gebouwd. 

Dan komt de grote dag – uw huis wordt gele-
verd en kan worden gebouwd, balk voor balk, 
alles is genummerd en voorbereid, alles past.

Eindelijk! Uw droomhuis staat er! Het is werk-
elijkheid geworden!

Een gevarieerde selectie van huizen, indivi-
duele plattegronden volgens uw wensen en 
behoeften, precisie in de planning, aan de 
hoogste kwaliteit gemaakt en gebouwd en 
dit tegen een onklopbare prijs. Dat is onze 
belofte aan u!

Heeft u vragen? Wij adviseren u graag uitge-
breid en vrijblijvend. Het Thule Blockhaus-
team is er voor u!

Thule Blockhaus - het blokhuis voor het leven!
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Een houten huis van Thule brengt de  
natuur ook tot in uw huis.



Verblijfplaats “Bodensee”

Individueel ontwerp
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bij standaard blokhuizen, omdat er geen frees-
balken in de hoeken zijn (kopse kanten).

... vanwege de voordelen van gelijmde balken:
Thule blokhuizen zijn gebouwd van zowel mas-
sief houten balken als gelamineerde of gelijmde 
balken. Door het gebruik van deze gelijmde bal-
ken kunnen we fragmenten met gebreken uit- 
snijden. Het vermindert ook de kans op scheuren 
en verzakkingen.

... vanwege de optimale balkdikte:
De optimale doorsneden van de bouwonderde-
len zorgen ervoor dat de thermische isolatie ook 
in het plafond en de vloer van het Thule blokhuis 
behouden blijft. 

... door isolatiebalken:
Isolatiebalken van hout zijn een innovatief pro-
duct, dat naast massief houten balken en gela-
mineerde gelijmde balken wordt aangeboden. 
Onze isolatiebalken onderscheiden zich van het 
aanbod van andere fabrikanten door de speciale, 
geïntegreerde isolatiekussens, die met verschil-
lende materialen kunnen worden gevuld (bijv. 
eco-watten, houtvezel, turf). Op deze manier 
behoudt de houten woning de oorspronkelijke 
functie en uitstraling van het houten gebouw, 
omdat zowel de binnen- als buitenmuren geen 
verdere isolatielaag nodig hebben. De voordelen 
zijn ook het snelle bouwproces en de besparing 
van hout.

Thule blokhuizen maken het leven comfort-
abeler en betaalbaarder – bespaar waardevolle 
energie ...

... door middel van natuurlijke warmteregu-
lering:
Dankzij de uitstekende warmte-isolerende ei-
genschappen van hout en de mogelijkheid om 
zonne energie op te slaan, wordt voorkomen 
dat de warmte in de zomer snel in de kamer te-
rechtkomt en het huis binnendringt. In de winter 
daarentegen is er minder warmteverlies in het 
huis – zodat het huis op warme zomerdagen 
aangenaam koel is en blijft en in de winter com-
fortabel warm. Dit is de goede isolerende eigen-
schap van hout.

... door de zwaluwstaartverbinding:
Dankzij de gepatenteerde zwaluwstaartverbin-
ding van onze huizen, die in 2009 werd bekroond 
met de ”Export en Innovatieprijs“ en waarin 
een speciaal isolatiekussen kan worden aange-
bracht, worden de balken zo gemonteerd dat ze 
extra bescherming bieden tegen het binnendrin-
gen van wind en vocht. Bovendien gebruikt deze 
hoekverbinding ongeveer 10% minder hout dan 

Een houten huis van Thule  
is echt energiezuinig.

E N E R G I E Z U I N I G H E I D

zwaluwstaartverbinding/isolatiebalken
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Door het vermogen van het hout om een opti-
maal microklimaat te creëren, wordt de lucht-
vochtigheid binnen de grenzen gehouden, zo-
dat er geen ‘elektriciteit’ wordt opgehoopt en 
er dus minder stof wordt gevormd. Dit heeft 
grote voordelen, vooral voor mensen met al-
lergieën of aandoeningen aan de luchtwegen.

Kinderen kunnen veilig spelen op een houten 
vloer omdat schoon hout geen giftige stoffen, 
gassen of deeltjes afgeeft die schadelijk zijn 
voor de gezondheid.

Thule blokhuizen hebben een merkbaar ge-
zond binnenklimaat – de luchtvochtigheid is 
altijd goed en maakt uw leefomgeving gezond. 
Als de luchtvochtigheid in de omgeving toe-
neemt, neemt het hout het op; als de lucht te 
droog is, verdampt het hout het opgehoopte 
vocht weer. 

De luchtkwaliteit is altijd afhankelijk van de 
luchtvochtigheid. De optimale luchtvochtig-
heid is 30 – 55%. Dit beschermt tegen stof, 
bacteriën en virussen, die allergieën en ziek-
ten zoals vermoeidheid en hoofdpijn kunnen 
veroorzaken.

Een houten huis van Thule heeft een 
positieve invloed op uw welzijn.

G E Z O N D H E I D

Verblijfplaats „Bodensee“ Verblijfplaats „Bodensee“

”We wonen al 3 jaar in ons Thule blokhuis en zijn waanzinnig gelukkig! 

                           Het Thule-team heeft ons het beste gegeven ...  

         Ondersteund en altijd met raad en daad terzijde gestaan. Ga zo door!“

(Andrea P., Nürnberg)





Tuinhuis ”Gartentraum“
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krullen, deels in de vorm van houtpellets, die 
een uitstekende CO2-balans hebben als her-
nieuwbare energiebron. 

Het energieverbruik bij de productie van bouw-
materialen uit hout is 50 % minder dan bij de 
productie van cement en 80 % minder dan bij 
de productie van bakstenen.

Ten slotte is de interieurbouw van een Thule 
blokhuis ook onderworpen aan biologische 
aspecten zeer eenvoudig. Er moet echter wel 
voor worden gezorgd dat de blokhut van onbe-
handeld hout wordt gebouwd. En zo is dat bij 
ons: alles is altijd onbehandeld. Dan heb je zelf 
in de hand hoe de houtverduurzaming binnen 
en buiten wordt gerealiseerd. De thermische 
isolatie in een houten huis kan volledig worden 
gedaan met ecologische isolatiematerialen 
zoals hennep, Isofloc, houtvezel of schapen-
wol. Neem contact met ons op voor een per-
soonlijk gesprek.

In termen van de levenscyclusanalyse is het 
bouwmateriaal in het algemeen, maar vooral 
het blokhuis van massief hout, onverslaan-
baar in vergelijking met alle andere bouw-
materialen. Hout is een duurzame grondstof 
die, met de juiste zorg, eeuwenlang meegaat 
zonder zijn goede eigenschappen te verliezen. 
Tegelijkertijd bindt het hout aanzienlijke hoe-
veelheden CO2 gedurende de gehele levens- 
duur van het huis, dat in het hout werd gebonden 
toen de bomen groeiden. Zo bindt ons huis 
”Fjord“, met een totaal gewicht van 18 ton 
sparrenhout, in totaal 36 ton CO2. Als een 
blokhut wordt gesloopt, kan al het bouwma-
teriaal worden hergebruikt, gecomposteerd 
of thermisch worden gerecycleerd. Het bouw-
materiaal hout verkleint zo onze ecologische 
voetafdruk enorm op duurzame wijze.

De eco-balans is ook correct bij de productie 
van een blokhuis. Er wordt gebruik gemaakt 
van producten zoals schors, zaagsel en hout-

Een houten huis van  
Thule is milieuvriendelijk.

E C O L O G I E

Weekendhuis „Jütland“ Weekendhuis „Nordland“

         1 m3 hout  
             bindt 
   1 ton CO2



en tot zich nemen. Blokhuizen worden vaak 
als prefab-huizen of als bouwpakket aangebo-
den. Door de bijzondere eigenschappen van de 
houten balken kunnen individuele wijzigings-
verzoeken echter met relatief weinig moeite 
worden gerealiseerd, waardoor een aange-
paste planning tegen lage kosten mogelijk is. 

De bijzondere statische eigenschappen van 
het blokhuis dragen hier ook aan bij.
 

Een houten huis is veel voordeliger, dus beter-
koop, dan een huis vergelijkbaar in grootte en 
met dezelfde isolatiewaarden als een huis van 
steen. Het bouwmateriaal hout is goedkoop in 
de aankoop van de grondstof en in de verwer- 
king. 

De geprefabriceerde balken kunnen snel en 
met weinig technische inspanning worden ge-
maakt. De bouwheer van een houten huis kan 
ook veel van de werkzaamheden zelf uitvoeren 

Een houten huis van Thule  
is goedkoop.

KO S T E N
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”Ik heb altijd gedacht dat ik me nooit een eigen huis zou kunnen veroorloven.  

         Maar de „Kitzbühel“ van Thule is de absolute hit – en dit door zijn erg 

gunstige prijs! Ongelooflijk goed en super tevreden! Dank aan het Thule-team!“

(Falk N., Hamburg)



Verblijfplaats ”Kitzbühel“



Verblijfplaats ”Brixen“



Individueel ontwerp

Verblijfplaats ”Berlin“
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Totale oppervlakte: 76,1 m2

Totale oppervlakte begane grond: 50,0 m2

Totale oppervlakte slaapzolder: 26,1 m2

Totale oppervlakte: 104,1 m2

Totale oppervlakte begane grond: 48,0 m2

Totale oppervlakte eerste verdieping: 48,0 m2

Balkon: 8,1 m2

”Nordland Deluxe“ ”Fjord Premium“

V O O R B E E L D H U I Z E N
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Totale oppervlakte: 145,1 m2

Totale oppervlakte begane grond: 77,3 m2

Totale oppervlakte eerste verdieping: 54,2 m2

Inkom en terras van het huis: 13,6 m2

Totale oppervlakte: 209,5 m2

Totale oppervlakte begane grond: 105,7 m2

Totale oppervlakte eerste verdieping: 89,4 m2 

Terras: 7,3 m2, Balkon: 7,1 m2

”Sölden“ ”Matrei“

T H U L E  B E I S P I E L H Ä U S E R
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Totale oppervlakte: 41 m2

Totale oppervlakte begane grond: 29 m2

Totale oppervlakte eerste verdieping: 12 m2

Totale oppervlakte: 221,1 m2

Totale oppervlakte begane grond: 94,4 m2

Totale oppervlakte eerste verdieping: 48,3 m2

Terras: 78,4 m2

”Kubu“ ”Taunus“
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Thule Blokhuizen zijn er in drie verschillende 
ontwerpen:
• Massieve blokplank
• Blokplank als gelijmde gelamineerde balk
• Houtskeletbouw/kolommenbouw 

Massieve blokplank
De massieve blokplank (kernhout) bestaat uit 
de hele stam van de boom, die eerder opge- 
slagen en gedroogd werd. Hier is het cruciaal 
dat het hout langzaam groeit, wordt gekapt 
onder gunstige omstandigheden en dan goed 
voorbereid wordt voordat het de machine in-

gaat voor de productie. De massieve blokplank 
is de meest ”natuurlijke“ van alle bouwtypes 
– dit hout is bijzonder ademend en actief. Men 
moet er rekening mee houden dat het huis 
nog steeds onderhevig is aan een zwel- en 
krimpproces. Dit zal in de eerste jaren wat 
afnemen. Maar dit is al meegenomen in ons 
ontwerp van het bouwpakket en vormt geen 
enkel probleem. Zo blijft er bijvoorbeeld een 
luchtruimte over boven de ramen/deuren, die 
(voorzien van een variabele compriband) deze 
verzakking volgt.

T E C H N I S C H E  S P E C I F I C AT I E S

Een houten huis van Thule –  
een huis als een boom.
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Blokplank als gelijmde balk – Gelamineerde 
balk
Gelijmde balken zijn beter bestand tegen krom-
trekken en hebben een hogere belastbaarheid. 
In tegenstelling tot de massieve blokplank wor-
den hier meerdere lagen geschaafde stammen 
aan elkaar gelijmd. Gelamineerde balken bieden 
het voordeel van een veel lagere zetting ten op-
zichte van de massieve blokplanken. Het huis is 
niet meer onderhevig aan enige beweging en de 
warmteoverdrachtscoëfficiënt is iets lager dan 
bij de massieve blokplankconstructie, waardoor 
ook de energiekosten, afhankelijk van de bouw-
methode, lager uitvallen. Door de optisch mooie 
muurhoek (ook wel ”French Corner“ of ”Tiroler 
Schloss“ genoemd) isoleren wij graag naar bin-
nen bij deze bouwwijze. Dit heeft op zijn beurt 
het voordeel dat er een installatieniveau wordt 
gevormd waarin ook elektrische kabels e.d. kun-
nen worden ondergebracht. In het algemeen zijn 
gelamineerde houten balken duurder door de 
complexere productie.

Houtskeletbouw/kolommenbouw
In de houtskeletbouw dient een raamwerk van 
verticale spanten en horizontale dwarsbalken 
om de last te dragen. Horizontale versteviging 
wordt bereikt door middel van diagonaal verzon-
ken steunbalken. De planken aan de buiten- en 
binnenkant zorgen ook voor stabiliteit. Het is bij 
Thule gebruikelijk om hout (vuren, lariks, etc.) 
te gebruiken voor de planken, maar natuurlijk 
kan deze bouwmethode ook heel eenvoudig 
worden toegepast in het interieur met gipswerk 
of andere plaatvormige wandbouwmaterialen, 
bijvoorbeeld in de sanitaire ruimtes. Binnenin 
bevinden zich geschikte isolatiematerialen, bijv. 
klemvilten of inblaas-isolatie. Over het geheel 
genomen kan een zeer hoge U-waarde worden 
bereikt met een brede wandconstructie. Onze 
houtskeletbouw is een verdere ontwikkeling van 
de vakwerkbouwmethode, die in grote delen van 
Noord-Amerika en in de Scandinavische landen 
te vinden is.
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S E R V I C E

Het bouwen van een huis kan moeilijk zijn, maar 
maak je geen zorgen – je hebt een professional 
aan je zijde. Thule Blockhaus is een ervaren 
en betrouwbare partner die u door uw ganse 
project loodst en begeleidt. Advies tijdens de 
planningsfase is vooral heel erg belangrijk: elk 
detail wordt besproken, alternatieven worden 
overwogen, wensen worden in aanmerking ge-
nomen. Zodat je precies het huis bouwt waar je 
altijd al van gedroomd hebt.

Vervolgens worden uw ideeën vertaald in plan-
nen en bouwtekeningen worden gemaakt voor 
de productie. Pas als u volledig tevreden bent 
en deze tekeningen zijn goedgekeurd, begint de 
productie in de fabriek. State-of-the-art com-
putergestuurde machines frezen uw toekoms-
tige huis uit gedroogde blokbalken. 
 
U krijgt ook uitgebreid advies over de voorberei-
ding van het fundament. Veel klanten hebben 
al gekozen voor een geïsoleerd fundament met 
geïntegreerde vloerverwarming.

Projectplanning:
U kunt natuurlijk ook kiezen voor een van onze 
standaard plattegronden. De meeste modellen 
zijn al meer dan 15 jaar in ontwikkeling en zijn 
al optimaal aangepast aan de vele eisen van de 
verschillende klanten door de jaren heen. U kunt 
echter net zo goed naar ons toe komen met een 
zelf gemaakte schets of met een reeds bestaan-
de gewenste plattegrond. Wij sturen u plannen 
door van reeds gerealiseerde projecten. Deze 
kan u dan wat aanpassen en wij passen dan de 
reeds bestaande woning aan en dit volledig aan 
uw wensen.

Let op: Bij bepaalde bouwmethodes (bijv. mas-
sieve blokplanken) kunnen niet altijd alle wensen 
voor 100% worden gerealiseerd - vraag ons naar 
de mogelijkheden! 

Wij adviseren u graag in detail over alle vragen 
met betrekking tot uw houten huis, totdat u pre-
cies weet welk huis voor u geschikt is. Daarbij 
houden we rekening met uw individuele wensen 
en zoeken we samen met u naar de beste en 
meest kostenefficiënte oplossing. Wij adviseren 
u per telefoon en per e-mail. Wij werken samen 
met architecten en burgerlijke ingenieurs die u 
alles leveren wat u nodig heeft voor een bouw-
aanvraag tegen redelijke prijzen. Op aanvraag 
ontvangt u de nodige tekeningen, statica, warm-
te-isolatiecertificaat of zelfs de volledige bou-
waanvraag.

Een houten huis van Thule –  
en u bent veilig.



Levertijd
Vanaf ontvangst van het ondertekende bestel-
formulier (of voor huizen met een aanbetaling 
van ontvangst van de aanbetaling) duurt het 
8 tot 12 weken, afhankelijk van het seizoen, 
om uw Thule blokhuis af te leveren. In het 
hoogseizoen kan dit iets langer duren. Van de 
voorspelde levertijd zullen we u op de hoogte 
brengen vooraleer u bestelt.

Montage
Alle afzonderlijke onderdelen van onze huizen 
zijn klaar voor gebruik, op maat gemaakt en ge-
nummerd. Een tuinhuisje van 50 mm planken 
kan door een gemiddeld ervaren doe-het-zelver 
eenvoudig in elkaar worden gezet. Een week-
endhuis met een slaapzolder is iets gecompli-
ceerder, maar met voldoende tijd en kennis lukt 
dit wel. Wanneer u onze montagekit bestelt, 
heeft u ook de zekerheid dat u alle nodig beves-
tigingsmaterialen in de juiste kwaliteit en kwan-
titeit heeft. Voor onze vakantiehuizen gemaakt 
van 94 mm massieve blokbalken en tevens ook 
voor onze woonhuizen raden wij duidelijk aan dat 
ons montageteam het huis monteert. Zij zijn de 
echte specialisten!

Levering en afladen
Onze transportfirma zal tijdig contact met u 
opnemen om de exacte leveringsdatum af te 
spreken. De toegangsweg tot het terrein moet 
geschikt zijn voor een 38-tons vrachtwagen.

Ons leveringsgebied strekt zich uit over heel 
Duitsland, maar ook over Oostenrijk, Zwitser-
land en de Benelux. We leveren ook onze huizen 
overzee. 

De vrachtkosten voor Duitsland/Oostenrijk/
Zwitserland/Benelux staan vermeld op de be-
treffende webpagina op www.thule-blockhaus.
de of www.thule-blokhuis.be. Voor levering 
overzee of naar de Duitse eilanden moeten we 
de vrachtkosten apart berekenen en in reke-
ning brengen.
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Verblijfplaats ”Bodensee“



Verkoopkantoor Noordrijn-Westfalen
Am Entenfang 7
45481 Mülheim an der Ruhr
Telefoon: +49 (0) 203/72 97 69 33
Mobiel: +49 (0) 172/24 03 236
baldus@thule-blockhaus.de
 
Verkoopkantoor noord
Heiko Starck
Dorfstraße 16
24369 Waabs
Telefoon: +49 (0) 170/55 21 964
heiko.starck@thule-blockhaus.de
 
Verkoopkantoor midden
Gunter Hänel
Hauptstraße 6
99974 Reiser
Telefoon: +49 (0) 36 01/42 82 13
Mobiel: +49 (0) 174/23 55 640
gunter.haenel@thule-blockhaus.de
 

Verkoopkantoor België - Nederland
David Crabbé
Rode Rokstraat 12/3
3511 Hasselt-Kuringen (België)
Telefoon: 32 (0) 495/47 73 98
david.crabbe@thule-blokhuis.be 

Hoofdkantoor
Bahnhofstrasse 65
14532 Stahnsdorf
Telefoon: 0800/98 76 765
Fax: 0800/98 76 766
service@thule-blockhaus.de

Verkoopkantoor zuid-west
Ulrich Sackmann
Meibloemenpad 9
68782 Brühl
Telefoon: +49 (0) 62 02/57 99 909
Mobiel: +49 (0) 172/72 00 874
ulrich.sackmann@thule-blockhaus.de

Verkoopkantoor zuid/Oostenrijk
Josef Weinberger
Kirchstraße 21
94566 Sankt Oswald-Riedlhütte
Telefoon: +49 (0) 85 53/97 95 405
Mobiel: +49 (0) 170/34 36 442
josef.weinberger@thule-blockhaus.de
 

Het maakt niet uit waar je  
vandaan komt of waar je  
naartoe wilt – we zijn er voor je.

C O N TA C T
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waarop u kunt bouwen.

die inspireert.

die je voelt.

voor mens en natuur.
Verantwoordelijkheid

Kwaliteit

Passie

Thule Blockhaus GmbH
Verzending:  

Bahnhofstraße 65, 14532 Stahnsdorf

Telefoon:  0800 98 76 765

Fax: 0800 98 76 766

service@thule-blockhaus.de

www.thule-blockhaus.de

Besuchen Sie uns auch bei


