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Waarom bouwen met strobalen - korte introductie
Warme mantel
Bij binnenkomst was het net alsof een warme mantel werd omgedaan. Ik voelde me thuis en direct op
mijn gemak”. Dit is een reactie die ik wel vaker hoor als mensen een “strobalen” huis binnen komen.
Er is iets aan een gebouw van stro en leem dat gevoelens oproept die traditioneel gebouwde huizen
niet hebben.
Is het het gebruik van natuurlijke materialen, de afwezigheid van giftige stoffen en straling, de
kwaliteit van de lucht, de demping van het geluid of heeft de architectuur en de knuffel-muren er iets
mee te maken. Waarschijnlijk draagt alle hierboven genoemde punten bij aan de weldaad van een
“strobalen” huis.
Hoe het ook komt… een huis van stro spreekt tot de verbeelding en is een bijzonder goed alternatief
voor de gangbare manier van bouwen en dan niet alleen vanuit een ecologisch standpunt.
Dit artikel gaat over de geschiedenis die de strobalen bouw heeft meegemaakt, welke technieken er
zijn en wat je “wel” en wat je “niet” moet doen als je wilt bouwen met strobalen.

Algemene informatie over strobalen
Het materiaal stro en algemene toepassingen
Stro is een restmateriaal uit de landbouw en bestaat uit de droge bloeistengels van graanplanten.
Bij het maaidorsen van graan blijven de plantenstengels met de uitgedorste aren achter op het land.
Deze worden tot grote ronde balen opgerold of tot rechthoekige strobalen samengeperst.
Je hebt verschillende soorten stro te weten:
• Tarwestro
• Gerstestro
• Haverstro
• Roggestro
• Stro van rijststengels
Van het in Europa geproduceerde stro bestaat 80% uit tarwe- en gerstestro.
Vroeger werd stro veel gebruikt in stallen bij runderen, paarden en schapen. Gerstestro heeft een iets
hogere voedingswaarde dan tarwestro, maar het neemt minder makkelijk vocht op. Tevens is stro een
prima afdekmiddel om vorstschade bij planten te voorkomen.
Het roggestro is een lang stro, dat vroeger veel gebruikt werd voor het maken van onder andere
bijenkorven, manden, daken van stro en stropoppen ter afdichting tegen sneeuw van daken met holle
dakpannen.

Geschiedenis van Strobalen huizen
Bouwen met strobalen is ontstaan in de Midden-Amerikaanse staat Nebraska. Op het platteland was
het de gewoonte om de geperste strobalen te stapelen zodat een schuilplaats ontstond waar men kon
schuilen tegen wind en regen. Toen men ontdekte dat deze schuilplaatsen bijzonder aangenaam waren
qua temperatuur en perfect bleken te beschermen tegen de elementen, ontstond het idee om een
woning te bouwen met strobalen.
De eerste strobaal constructie is waarschijnlijk ontstaan in Bayard Nebraska in 1896. Dit was een
simpel schoolgebouwtje met 1 lokaal en een grasdak. De manier van bouwen waarbij de strobalen als
zelf dragende wand worden gebruikt, wordt tegenwoordig de “Nebraska-style” of “load-bearing”
genoemd.

Gebouwd in 1905,
De Sturtz ranch house,
dichtbij Stapleton,
Nebraska, is 1 van de
oudste bestaande strobouw
huizen. Deze “loadbearing” constructie is nog
steeds in uitstekende staat.

Als bij een woning het dak gedragen wordt door kolommen of wanden en de stro puur als isolatie
wordt gebruikt, wordt dit “post and beam” genoemd.
Het eerste huis met een “post and beam” constructie is gebouwd in Alabama in 1936.
In die tijd was er een grote belangstelling voor stro als bouwmateriaal en veel van deze woningen zijn
nog steeds in zeer goede staat.
De populariteit van strobalen als bouwmateriaal verdween na de Tweede Wereldoorlog omdat ander
bouwmateriaal zoals hout en synthetisch gefabriceerde isolatie materialen beter beschikbaar waren.
Door de energie crisis van de jaren ’70 kreeg men echter weer interesse in stro als bouw- en
isolatiemateriaal.
De eerste strobouw woning in Amerika die een vergunning gekregen heeft (met een financiering van
de bank en een verzekering) is gebouwd in 1991 in Tesuque, New Mexico.
De eerste zelfdragende strobouw woning kreeg een vergunning in 1993.
In dit jaar werd tevens de eerste Strobalen Conferentie gehouden: “Roots of Revival” in Arthur,
Nebraska. Dit evenement trok meer dan 50 enthousiastelingen, met name ontwerpers en constructeurs.
De belangstelling voor stro als bouwmateriaal was echter ook te zien in andere landen.
In het begin van de jaren 1980 zijn veel gebouwen gebouwd in Quebec, Canada. Hier werd ook voor
het eerst onderzoek gedaan naar de constructieve en isolerende eigenschappen van een strobaal. Deze
onderzoeken zorgden voor betere financiering door banken en een algemene acceptatie door de bouwindustrie. Ze vormden tevens de basis voor de ArchiBio (Architecture Bioclimatique).
In Frankrijk kreeg de eerste strobouw woning een vergunning in 1979 en in Finland werd begin 1990
een woning ontworpen en gebouwd, zonder dat men wist dat strobalen woningen bestonden.
In de steppen van Rusland zijn gebouwen gebouwd vanaf 1994, in Mexico vanaf 1990 en in
Guatemala in 1994.
In Australie is het eerste gebouw het in 1993 gebouwde Permacultuur Onderzoeks Instituut, in
Tyalgum, Northern NSW, gebouwd.

In Nederland is het eerste huis met een
bouwvergunning “The Butterfly House” van
Jan Sonneveld in Ouwerkerk, Zeeland.
Dit huis werd voltooid in 1998.

Stro wordt niet alleen gebruikt voor woonhuizen. In het westen van Canada is rond 1950 een kerk
gebouwd die nog steeds te bezichtigen valt. In 2000 is in Noord Amerika het eerste commerciële
gebouw met vergunning opgericht en in 2002 werd in Nederland op de Floriade een conferentie ruimte
voor de Rabobank gebouwd.

In Huntsville, Alabama werd in 1938 een woonhuis gebouwd waarbij zowel de wanden als de vloeren
voorzien waren van strobalen tussen een betonnen “post and beam” constructie. Dit huis is aan de
buitenzijde voorzien van een houten shingles waarbij aan niets te zien is dat het hier om een strobalen
woning gaat. Vandaag de dag doet deze woning dienst als Huntsville’s stadsmuseum.

Technische eigenschappen
Kenmerken van een strobaal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strobalen zijn een restproduct uit de landbouw. Het is daarom ruim voor handen en goedkoop.
Stro is een 100% biologisch materiaal.
Een wand van stro is vrij van giftige stoffen.
De energie die nodig is voor winning, bewerking en transport van stro is zeer gering.
Afmeting: breedte x hoogte x lengte: 480 x 360 x ca. 800 mm (varierende lengte), vaste
persing.
Gewicht per baal ca. 10-15kg, droog stro van goede kwaliteit met lange halmen (tarwe,
rogge).
De verwerking tot wanden is eenvoudig en veilig. Strobalenbouw is hierdoor zeer geschikt
voor zelfbouw.
Afhankelijk van het ontwerp is het mogelijk snel te bouwen. De aard van de afwerking en
detaillering bepalen de benodigde hoeveelheid arbeid en daarmee in grote mate de kosten.
De warmte-isolatie is uitstekend (Rc>6m2K/W).
De akoestische eigenschappen zijn goed (Rw 55 dBA).

•
•

De bepleisterde strobalen zijn uitstekend brandwerend (>B90). Tijdens de bouw moet er
echter wel voorzichtig worden omgegaan met open vuur.
Bij sloop komen geen schadelijke stoffen vrij en blijven er alleen makkelijk te verwerken of
herbruikbare grondstoffen over.

Volgens de Duitse norm zou een strobaal een soortelijk gewicht moeten hebben van 80 tot 90 kg/m3.
Dit gewicht is bepalend voor de dichtheid van de strobaal zodat een bepaalde Rc waarde toegekend
kan worden. De Rc geeft het warmte-isolerend vermogen van een wand weer. De gemeten λ-waarde is
0,045 W/mK, waarbij een muur met een dikte van 36 cm een Rc heeft van 8,0 m2K/W.
De grootte van een strobaal is ongeveer 48 cm breed, 36 cm hoog en kan variëren in lengte tussen de
30 cm en 1,40 meter. De meest gebruikte lengte is echter 80-85 cm, omdat hiermee het gewicht van
een strobaal onder de 15 kg blijft. De classificatie van het bouwmateriaal is B2, met een brandklasse
van F30 tot F90, afhankelijk van de afwerking van de strobaal.

U-waarde calculatie van “staande” en “liggende” strobalen, Gernot Minke, 2000

Laarzen, een regenjas en een hoed
Een gebouw opgetrokken uit of met strobalen kan erg lang meegaan mits je rekening houdt met de
volgende aandachtspunten.
Als stelregel geldt dat iedere gebouw van strobalen, laarzen, een regenjas en een hoed nodig heeft.
Laarzen
Het hebben van laarzen betekent dat het stro niet in aanraking mag komen met de grond en minstens
30 cm boven maaiveld geplaatst dient te worden in verband met opspattend regenwater. Het houdt
tevens in dat de stro aan de binnenzijde niet op de vloer mag rusten in verband met schoonmaken of
mogelijkheid van een lekkage. Stro is en blijft een organisch materiaal en zal gaan rotten bij
langdurige blootstelling aan water.
Regenjas
De afwerking van de strobalen moet dermate zijn dat ze bestand is tegen regen, maar wel
dampdoorlatend blijft. Het leem dat wordt toegepast als bescherming van het stro is niet watervast.
Harde regen zal de leem van het stro afspoelen en dat moet ten alle tijden voorkomen worden.
Veelal wordt er een toevoeging door de leem gemengd. Deze toevoeging zorgt voor een betere
bescherming tegen directe regenslag, maar zorgt er ook voor dat de dampdoorlatendheid van de
constructie minder wordt. Het gevaar bestaat dat als het vocht niet meer uit de strobaal kan, dit
uiteindelijk tot rotting van de baal zal leiden.
Naast een extra toevoeging door de leem, kan natuurlijk ook gekozen worden voor een regenscherm in
de vorm van een verf als coating of een houten betimmering of ander plaatmateriaal dat voor de
strobalen wordt opgetrokken. Ten alle tijden moet echter een ventilatiespouw worden aangebracht
tussen dit regenscherm en de strobalen.

µ-waarde vaan aarde-pleisters, Gernot Minke, 2000
Men kan er ook voor kiezen om de strobalen aan de binnenzijde van een gemetselde muur te plaatsen,
maar hier moet uiterst voorzichtig mee worden omgegaan. Vaak ventileert de spouw niet voldoende,
waardoor het stro kan gaan rotten. Er zijn echter een aantal voorbeelden bekend waar het wel gelukt is
om aan de binnenzijde van een gebouw strobalen te gebruiken als isolatiemateriaal.
Hoed
Het dak moet voldoende overstek hebben zodat er geen regenwater van bovenaf in de wand kan lopen.
Hoeveel dit overstek moet zijn, hangt erg af van de situatie. Zo heeft het atelier van ORIO architecten
in Maarssen aan de noordzijde een overstek van minder dan 10 cm met een lemen buitenafwerking
zonder toevoegingen terwijl andere huizen een overstek hebben van meer dan 1 meter en een geverfde
buitengevel. Als uitgangspunt wordt echter vaak een minimum van 60 cm aangehouden.
Als je je houdt aan deze drie regels heeft een gebouw van stro een erg lange levensduur.

Overige aandachtspunten
Tijdens de verwerking is het materiaal stro gevoelig voor regen en vuur. Vochtig of nat geregende
strobalen mogen niet worden verwerkt. Met ons klimaat is dat beslist een uitdaging. Bij de detaillering
dient men iedere mogelijkheid tot vochtophoping uit te sluiten. Daarom wordt voor ons klimaat
aanbevolen om een al of niet tijdelijk dak te maken alvorens met de opbouw van de muren wordt
begonnen.
De dikte van de uiteindelijke wand, ca. 55 cm, wordt soms als een nadeel ervaren. Veel strobalen
worden daarom nu "op hun kant" verwerkt. Hierdoor wordt de dikte van de wand ca. 40 cm, wat is te
vergelijken met een traditionele gemetselde spouwmuur.
De detailering van aansluitingen tussen het pleisterwerk en andere onderdelen zoals kozijnen en het
dak moet zodanig worden uitgevoerd dat luchtlekkages worden vermeden. Een simpele kitvoeg
aanbrengen is meestal onvoldoende omdat de dichtheid van deze voeg na verloop van tijd niet meer
verzekerd is door werking van de constructie. Aansluitingen op pleisterwerk dienen zo uitgevoerd te
zijn dat er minstens een knik ontstaat in het aansluitvlak tussen pleister en aansluitende constructie.
De wandopbouw en detailering moet zodanig zijn uitgevoerd dat koudebruggen zoveel mogelijk
worden vermeden. Dit vooral ter voorkoming van inwendige condensatie ter plaatse van
koudebruggen.

Verwerking van de strobalen
Materiaal en constructie
Strobalen worden geplaatst op een waterafvoerende onderconstructie, beschermd tegen optrekkend
vocht.
Om condensatie in de onderste strobaal te voorkomen mogen de strobalen nooit direct op een koude of
slecht isolerende ondergrond worden geplaatst. Koudebruggen waardoor condensatie kan ontstaan
moeten worden vermeden.

2 principe opbouwen van een fundering, Gernot Minke, 2000
Tijdens de bouw wordt het onderlinge verband van de strobalen muren met houten of bamboe pennen
tot stand gebracht. Een recente vernieuwing is dat de pennen niet meer door de balen worden gestoken
maar in onderling verband aan weerszijden tegen de strobalen worden gebonden.
Spanbanden worden vanaf ankerpunten in de fundering over de strobalen muren over de muurplaten
boven op de balen gespannen. Afhankelijk van het toegepaste systeem en sterkte eisen zijn ongeveer 2
spanbanden per meter nodig. De combinatie van spanbanden, pennen, strobalen en stuclagen aan
binnen en buitenzijde zorgen voor een verassend sterk geheel.
Strobalen muren blijken, mits een aantal stabiliteitsverbanden worden aangebracht, zelfs uitstekend te
voldoen in aarbeving gevoelige gebieden.
Voor de houten hulpconstructies, zoals lateien en muurplaten worden houten balken of triplex
doosconstructies gebruikt. Rondom strobalen op plekken waar versterking noodzakelijk is, zoals
bijvoorbeeld de hoeken of bij openingen, wordt gebruik gemaakt van gaas voor versterking van
pleisterlagen.

Afwerking van de strobalen
In Amerika en Canada wordt veel gewerkt met cementpleisters.
In Nederland (in navolging van Franse strobouwhuizen) wordt gewerkt met leemstuc aan de
binnenzijde en een kalkpleister (traskalk,schelpkalk) aan de buitenzijde. Naast de goede isolatie wordt
het leefklimaat in de woning gunstig beinvloed door de vochtregulerende en dampdoorlatende
eigenschappen van de wandafwerking.

De stuclaag vervult een aantal belangrijke functies; constructief, bescherming tegen de elementen,
ongedierte, en brandwering.
Bij een andere afwerking (voorzetwanden van hout of steen) wordt altijd een pleisterlaag aangebracht
als bescherming tegen intrekkend vocht, aantasting door insecten, en als brandpreventie.

“Nebraska”-stijl versus “Post and Beam”
“Nebraska”-stijl
Er zijn globaal twee karakteristieke bouwwijzen ontstaan, dragend en niet-dragend.
Het onderscheid wordt bepaald door het al of niet dak dragend zijn van de strobalen.
In beide gevallen echter worden strobalen op elkaar gestapeld. De strobalen worden op een of andere
wijze aan elkaar verbonden en later aan binnen en buiten zijde geheel afgestuct.

Nebraska-stijl
Kenmerkend voor deze manier van
bouwen is de eenvoud van bouwen, de
toegankelijkheid en het plezier
waarmee gebouwd wordt.
Engeland bijvoorbeeld bouwt grotendeels op een manier die ook wel bekend is als de “Nebraska” stijl.
Strobalen worden als dragende elementen gestapeld waarna men de balen onder spanning brengt. Dit
onder spanning brengen gebeurt door 2 houten frames die onder en boven de strobalen liggen, naar
elkaar toe te trekken door middel van trekbanden.
Op deze wanden wordt vervolgens een dakconstructie geplaatst. Dit extra gewicht zorgt voor een extra
stabiliteit. Je zou kunnen stellen dat des te meer gewicht het dak heeft, des te beter het is.
Deze manier van bouwen biedt een enorme flexibiliteit als het gaat om bouwen en architectonische
vormgeving, alhoewel de krachtverdeling van het dak wel gelijkmatig moet zijn.
De grootste en meest bekendste voortrekker op het gebied van de Nebraska stijl in Europa is
Amazonails. Hun kennis op het gebied van deze manier van bouwen is Internationaal erkend en ze zijn
betrokken geweest bij meer dan 100 strobalen gebouwen in de afgelopen 12 jaar.
Ze onderscheiden zich met name door hun integrale aanpak van ontwerp naar realisatie, waarbij
vrijwilligers, toegankelijkheid van de bouwplaats, vrijheid van expressie en transformatie van de
manier waarop naar bouwen gekeken wordt centraal staan.

De topplaat wordt door meerdere mensen op zijn plek geplaatst. (foto door Joe Kennedy.)

Our building sites are happy places.
People are well motivated, look out for each other, share experience, and have fun.
Inevitably this means that we achieve a lot, health and safety is excellent, and the quality of our work
is high.

“Post and Beam”
In Nederland en de rest van Europa zal over het algemeen met niet dragende strobalen wanden worden
gebouwd. Deze bouwmethode wordt ook wel “post and beam” genoemd, waarbij het stro alleen als
isolatie wordt gebruikt.

Er zijn een aantal voordelen te noemen voor deze manier van bouwen;
• Het is wenselijk in ons klimaat om een dak te hebben om de strobalen tijdens de bouw droog
te houden. Een skelet is dan noodzakelijk om het dak te dragen.
• Het skelet biedt veel meer vrijheid om ramen, en deuren te plaatsen
• In Nederland worden meestal voor woonhuizen in 2 of meer verdiepingen gebouwd. Het is
dan constructief eenvoudiger om met een dragend skelet te werken.
• een bouwaanvraag indienen is veel eenvoudiger, omdat de constructieberekening gewoon
betrekking kan hebben op het dragend skelet, dit is bekend terrein voor constructeurs en de
gemeentelijke bouwtoezicht waardoor een bouwaanvraag veel voorspoediger zal verlopen.

Post and Beam
Kenmerkend voor deze
manier van bouwen is
het houten skelet en de
aanwezigheid van een
dak tijdens het plaatsen
van de strobalen.

Alhoewel er een onderscheidt gemaakt wordt tussen de “Nebraska”-stijl en de “Post and Beam”
bouwmethode, is er veel verschil in uitvoering. Ieder land schijnt zijn eigen manier van bouwen te
hebben, afhankelijk van de plaatselijke regelgeving en aanwezigheid van materiaal.

Eerste “post and beam” strobalen woning in Californië met een vergunning, oplevering 2001

Duitsland - prefabricage
In Duitsland gaat het om productie, reproduceerbaarheid en de mogelijkheid tot algemene
toepasbaarheid door de meer traditionele aannemers.
Duitsland, en dan in de persoon van Dirk Scharmer, de oprichter van FASBA, is bezig om de strobaal
als erkend bouwmateriaal goedgekeurd te krijgen door de EU, zodat het een European Technical
Approval (ETA) krijgt. Voor in Duitsland bezit de FASBA al over een bouwcertificaat. Dit houdt in
dat de technische eigenschappen van een strobaal en de manier waarop een strobaal in een constructie
gebruikt wordt, vast is komen te liggen.
Dirk Scharmer heeft een eigen systeem ontwikkeld waarbij de strobalen in een houten frame worden
geplaatst. Dit frame is verdiepingshoog waarbij de breedte afhankelijk is van het ontwerp, maar
meestal varieert tussen de 90 cm en de 1,80 meter. De strobalen worden “op zijn kant” en in de lengte
geplaatst, waarbij ze onder druk in het frame worden geperst zodat geen kieren kunnen ontstaan.
De zo ontstane panelen worden meestal geprefabriceerd in een nabij de bouwplaats gelegen loods
waarbij beide zijden van het paneel worden afgewerkt met 3 cm basisleem. Nadat het leem
opgedroogd is, worden de panelen naar het werk vervoerd en hier bevestigd. Dit scheelt aanzienlijk in
de bouwtijd en is vergelijkbaar met andere prefab bouwmethoden.

Gemeenschaps woonhuis “Windrose” van Dirk Scharmer, met geprefabriceerde strobaal
panelen, oplevering 2009
België - “in-fill”
In België is een geheel eigen manier van bouwen ontstaan die grotendeels ontwikkeld is door Casa
Calida, een groep van ervaren strobouwers en stroarchitecten. Bij onze zuiderburen wordt eerst de
complete constructie van het gebouw geplaatst, inclusief het dak, zodat een droge bouwplaats
gecreëerd wordt. De constructie bestaat meestal uit houten spanten die op een onderlinge afstand van 3
tot maximaal 4 meter geplaatst worden. Tussen deze spanten worden de strobalen geplaatst, waarbij de

balen per rijen van 2 of 3 aan de spanten gefixeerd worden door middel van houten latten. De
strobalen worden hierbij op hun kant geplaatst en onder grote druk gefixeerd. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van pneumatische autokrikken die de balen onder spanning brengen. De strobalen klinken
hierbij zo’n 10% in, waardoor een bijzonder stevige wand ontstaat.
In België wordt stro gehaald bij een stroboer, waarbij er boeren zijn die zich toeleggen in het
produceren van strobalen die speciaal voor de bouw geschikt zijn. De nieuwste “trend” is een
strobaal met de halmen in de andere richting, dat wil zeggen in de hoogte, in plaats van in de breedte.
Een strobaal met een breedte van 48 cm heeft hiermee een Rc-waarde van meer dan 10 m2K/W
waardoor de strobaal geschikt is voor Passief Huizen.

Frankrijk - CUT© techniek
In Frankrijk is de meeste toegepaste methode de door Tom Rijven ontwikkelde CUT© techniek. Deze
methode is een combinatie tussen bovengenoemde Engelse “load-bearing” en de Belgische “in-fill”
methode. De strobalen worden dragend toegepast, waarbij ze tussen dunne houten staanders worden
geplaatst. Iedere strobaal wordt vervolgens gefixeerd met houten latten die worden bevestigd aan de
houten staanders. Deze staanders staan om de 70-75 cm en de strobalen worden als het ware op elkaar
gestapeld.

De CUT©
techniek van Tom
Rijven kenmerkt
zich door het zo
minimaal
mogelijk gebruik
van hout in de
muren, waardoor
het materiaal stro
ten volste benut
wordt.

Het bijzondere aan deze bouwmethode is dat de balen van te voren met een leempap worden
ingesmeerd en dat de strings van de balen worden doorgesneden als de balen eenmaal gefixeerd zijn.
Het idee hierachter is dat door de inwendige spanning van de strobaal vrij te laten, deze zich verplaatst
over de gehele wand. Hierdoor ontstaat op zeer eenvoudige wijze een zeer stabiele constructie.
Doordat iedere strobaal gefixeerd is ontstaat tevens een grote ontwerpvrijheid waarbij zelfs hellende
wanden tot een hoek van 30 graden gemaakt kunnen worden.
1 van de belangrijkste uitgangspunten van Tom Rijven is dat bouwen voor iedereen toegankelijk moet
zijn. De manier van bouwen, de hoeveelheid benodigd hout, het gereedschap en de plaats waar het
materiaal vandaan komt moet allemaal zo low-impact mogelijk zijn.
Aarde, en dan met name leem, is een geweldig bouwmateriaal dat plaatselijk gewonnen kan worden
en dat uitdaagt tot grote creativiteit.

Nederland
Hoe wordt er in Nederland gebouwd ?
Wij bouwen, net als in Amerika, zoals we zelf willen. Er is nog geen Nederlandse techniek omdat we,
tot dit moment, een traditie hebben van zelfbouwers en er geen echte “strobouw”-aannemers zijn,
anders dan Rene Dalmeijer.
Hierdoor worden alle bovengenoemde technieken toegepast, al naar gelang de situatie,
beschikbaarheid van materialen, persoonlijke voorkeur van de eigenaar en de vraag “wie het gebouw
gaat bouwen”.

Prefabricage
Oorsprong - Canada
Tijdens de Internationale Stro Bouw Conferentie van 2004 (ISBBC 2004) gaf de Canadese Chris
Magwood een presentatie over zijn manier van prefabricage van strobaal panelen. Zijn systeem
bestond uit het plaatsen van een ladderbaan aan onder- en bovenzijde, met hiertussen 2 rijen van 6
strobalen. De strobalen werden gekoppeld aan deze ladderbanen door middel van een gaas, waarbij de
leemlaag voor de hechting zorgde. Doordat er een kleine hoeveelheid cement door het leem gemengd
wordt, werkt deze stuclaag als een constructieve schijf waardoor een sandwich-constructie ontstaat.
In zeer korte tijd kon hij in een fabriekshal het benodigd aantal panelen voor een woonhuis maken,
waarna ze op een truck naar de bouwplaats gereden werden. Al met al gaf deze manier van werken een
besparing op de totale bouwkosten van een woonhuis van 15%.
Hij had destijds al meer dan 100 strobaal woningen gebouwd, voordat hij deze manier van bouwen
ontwikkelde.

Oostenrijk en Duitsland
Het systeem van Dirk Scharmer is erg geïnspireerd op de door Chris Magwood ontwikkelde manier
van bouwen. Ook Drik bouwt met verdiepingshoge modules, waarbij de ramen en deuren geplaatst
worden tussen de panelen om zo min mogelijk koudebruggen te vormen.
In Oostenrijk is echter een geheel eigen manier van prefabricage ontstaan.
Hier worden kant-en-klare wandelementen gemaakt, inclusief ramen en deuren, waarbij stro als
isolatiemateriaal tussen houten planken wordt ingeklemd. Deze schuine planken zorgen direct voor de
benodigde stabiliteit en de ruimte tussen de planken zorgt voor een goede hechting van het leem.

Nederland
In ons land worden momenteel 2 manieren van prefabricage toegepast.
Rene Dalmeijer heeft een bouwmethode ontwikkeld met onder andere geprefabriceerde
gevelelementen gevuld met stro. Deze panelen zijn verdiepingshoog met een breedte van 6 meter, of

afhankelijk van de breedte die nodig is. Ze zijn aan de buitenkant afgewerkt met houten delen,
bevestigd op houten regels op een constructieve houtvezelplaat. Aan de binnenkant wordt het stro
afgewerkt met leem. Deze panelen worden in het buitenland geprefabriceerd en worden met een
vrachtwagen naar de bouwlocatie vervoerd.

Geprefabriceerde strobaal panelen, Oostenrijk, 1999

Het ECOBO bouwsysteem van Henk Schuring en Michel Post gaat uit van het omgekeerde principe
waarbij de constructieve plaat aan de binnenzijde geplaatst is in de vorm van een fermacell plaat. De
geprefabriceerde elementen hebben een breedte van maximaal 1,2 meter en zijn verdiepingshoog. Het
stro wordt op de bouwplaats achteraf in de elementen geplaatst en afgewerkt met leem.
Door de fermacell plaat aan de binnenzijde te plaatsen ontstaat een relatief dampdichte wand waarmee
eventueel een Passief Huis gebouwd kan worden.

Gemeenten en bouwaanvragen
Strobouw wordt in het algemeen door gemeenten met open armen ontvangen. Voor 'duurzaam
bouwen' zijn tal van stimuleringsmaatregelen getroffen waaronder subsidies. Tot nu toe zijn vrijwel
alle bouwaanvragen voor strobouw projecten gehonoreerd. Dit betekent echter niet dat zomaar ieder

bouwaanvraag voor Strobouw wordt gegegund. Het is van groot belang dat een bouwaanvraag goed
wordt voorbereid.
In Nederland bevindt het bouwen met strobalen zich nog in een begin fase. Hoewel de huidige sterke
opkomst van strobouw van zeer recente datum is, is de techniek van bouwen met strobalen al op een
stevige basis gegrond. Hierbij heeft het internet, door een snelle uitwisseling van ervaringen een
onmisbare rol gespeeld.
Indien voldoende aandacht aan de technische aspecten is besteed bij de bouwaanvraag voor een
strobouw project dan verloopt deze meestal zonder al te grote problemen. Het is essentieel om tijdens
het gehele proces van de bouwaanvraag te blijven beseffen dat een bouwtoezichtambtenaar in principe
wil helpen om er voor te zorgen dat je huis een goed huis wordt met een lange levensduur. Als je aan
kunt tonen dat daar goed over is nagedacht en dat je je goed hebt voorbereid dan verloopt het overleg
vruchtbaar en voorspoedig. Het loont, ongeacht het aantal boeken dat je gelezen hebt, om een ervaren
strobouwer te raadplegen om op zijn minst je plannen door te praten, hoe eerder, hoe beter.

Strobouw Nederland
Strobouw Nederland is een permanente projectgroep van de Stichting Viba Expo (SVE) en opgericht
in 2003 door pioniers als Rene Dalmeijer, Martin Oehlmann, Rob Kaptein en Jan Steenks.
Sindsdien zijn er veel nieuwe gezichten bij gekomen en op dit moment staan we aan de vooravond van
een nieuwe beweging waarin we bouwen met stro op de kaart van Nederland willen zetten.
Hoe maken we van “strobalen bouw” een volwaardig alternatief voor de meer gangbare manieren van
bouwen.
De projectgroep zorgt, in het kort, voor advies, projectondersteuning, voorlichting, promotie,
stimulatie en enthousiasmering van bouwen met strobalen. Daarnaast hebben we een bijzonder groot
netwerk van contacten zodat we op elke vraag een antwoord hebben.
Strobouw Nederland is hiermee het aanspreekpunt voor eenieder die geïnteresseerd is in strobouw en
gaat in de toekomst een steeds groter wordende rol spelen in de bouwwereld.
Voor voorbeelden of meer informatie kunt u het beste kijken op de website van Strobouw Nederland:
www.strobouw.nl of op de site van ORIO architecten bna: www.orioarchitecten.nl
Als u op de hoogte gehouden wilt worden van toekomstige workshops of excursies, of andere vragen
hebt aangaande “strobouw”, neem dan contact op met Michel Post, secretaris van Strobouw
Nederland, via info@orioarchitecten.nl of 0346-551173.
Op dit moment is Rene Dalmeijer de enige “strobouw-aannemer” die ons land kent en ORIO
architecten bna de actiefste strobouw architect. Stichting RAMstrobouw heeft in het verleden de
meeste gebouwen gerealiseerd.
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