
Eten uit  
de muur
De discussie over duurzaamheid van natuurlijk groeiende bouw-
materialen bloeit op. Een bouwmateriaal dat groeit, kan theore-
tisch eindeloos blijven bestaan. Maar wat als hiervoor een deel 
van de wereldvoedselproductie wordt gebruikt? De duurzame 
bouwers, de ‘bio-constructors’, mengen zich in de discussie. Studio 
1984, duurzaamheidspionier uit Frankrijk, laat zien hoe je van 200 
strobalen een comfortabele cabane maakt in Muttersholz, Alsace 
en legt uit welke principiële keuzes je moet maken bij bio-based 
bouwmaterialen.

Tekst: Ir. Marcel van Mierlo

Jordi Pimas, Architect bij studio 1984, 
vertelt bevlogen hoe het strobalen-
huisje is ontstaan: ‘Dit kleine gebouw-
tje is het eerste voorbeeld van on-
ze studio. We hebben het gemaakt 
voor een ecologisch architectuur fes-
tival, voor ons was het ook een state-
ment. Laten zien waar we als buro voor 
staan, als het gaat om duurzaamheid. 
Op 15 m2 tonen hoe je met een laag 

budget en natuurlijke materialen een 
super duurzaam gebouwtje kan reali-
seren zonder technische hoogstandjes.’
Het huisje is oorspronkelijk ontworpen 
voor een expositieruimte. ‘Maar het is 
natuurlijk ook prima te gebruiken als 
kantoor, gastenverblijf of hobbykamer’, 
vervolgt Pimas. ‘Voor het festival heb-
ben we de stro onafgewerkt gelaten. 
Om de levensduur te verlengen, kan je 
natuurlijk overwegen klei aan te bren-
gen op de gevel. Maar dan lever je wel 
in op de uitgangspunten, die het stro-
huisje juist zo bijzonder en duurzaam 
maken.’

Een warm nest
Het strobalenhuis is geïnspireerd door 
de vorm van traditionele boerenschu-
ren, maar dan gebouwd met lokaal be-
schikbare en hernieuwbare bouwma-
terialen.

De cabana heeft, qua gebruik, veel weg 
van een groot vogelnest. De ruimte is 
eenvoudig en open, waardoor het een 
rustig toevluchtsoord blijkt met al-
leen de minimale benodigdheden. Een 
groot raam kijkt uit op het omliggen-
de landschap, terwijl een lang zijraam 
de mogelijkheid biedt de vlucht van de 
vogels te volgen. Met een keukentje en 
badkamer, zou het concept gemakke-
lijk kunnen worden uitgebreid tot een 
huisje of studiootje in de achtertuin. 

Gie Romain, eveneens architect bij Stu-
dio 1984 vult enthousiast aan: ‘Eén van 
onze favoriete onderdelen is het grote 
raam met uitzicht op de omgeving. Het 
schrijnwerk is onzichtbaar van binnen-
uit en dit geeft een nogal indrukwek-
kend gevoel, daar krijg je echt rillingen 
van.’ Om met een glimlach te vervol-
gen: ‘We kregen eens een vraag op so-
cial media of we geen last hebben van 

vogels en vogelnesten op ons dak. Ik 
kon niet anders dan lachend reageren 
en vertellen dat de vogels prima buren 
zijn en inderdaad wel eens nesten bou-
wen, maar nooit luidruchtige feesten 
vieren of spullen stelen van ons.’

Lego met 200 strobalen 
De constructie van het strobalenhuis-
je is opgebouwd uit lokaal onbehan-
deld hout. De fundering bestaat uit 
zes palen acaciahout. De draagcon-
structie is van Douglas en het interi-
eur van grenen panelen. Verbindingen 
zijn gemaakt van Lariks. Circa 200 ba-
len stro zorgen ervoor, dat de cabana 
niet alleen prachtig aansluit bij de om-
geving, maar ook erg goed geïsoleerd 
is. ‘Vijfendertig centimeter ononder-
broken isolatie van stro geeft een pri-
ma wintercomfort’, vertelt Romain Gie. 
‘En de 6 ton massa van het gebouw 
zorgt natuurlijk voor thermische mas-
sa en een prima warmteregeling in zo-
mer en winter. Het verhoogde dak van 
gegalvaniseerd metaal creëert boven-
dien nog eens extra ventilatie om over-
verhitting tijdens de warme maanden 

te voorkomen en de grote overstekken 
zorgen voor vermindering van de zon-
instraling in de zomer.’
Voor de technische installaties is de 
keuze vrij: van geheel autarkisch tot 
volledig aangesloten op gas, water en 
licht. Pinas legt uit: ‘Eigenlijk is alles 
mogelijk. De installatievoorzieningen 
zijn eenvoudig op te nemen in de con-
structie en gemakkelijk af te werken in 
de houten beplating.’ 
Het huisje is neergezet in twee weken 
tijd. ‘De enige voorbereiding die we no-
dig hadden was de fundering, techni-
sche installaties hebben we immers 
niet. We kregen eerst de strobalen aan-
geleverd en daarna de prefab houten 
constructiedelen. Aangezien de begro-
ting ultra laag was hebben we alles 
zelf gebouwd. De architecten waren de 

bouwers, geholpen door enkele loka-
le timmerlieden. Gelukkig konden we 
volstaan met een vereenvoudigde ver-
gunning (declaration prealable).
Het hutje krijgt een nieuwe bestem-
ming als uitvalsbasis voor kanoërs. 
Binnenkort wordt het verplaatst en 
heropend. ‘De footprint is eigenlijk 0, 
want straks kan je niets meer zien op 
de plek, waar het gebouwtje nu functie 
doet als expositiecentrum. Inpakken 
en wegwezen.’

Stro historie
Stro heeft een rijke historie. In het ver-
leden was er in de veenkoloniën een 
bloeiende strokartonindustrie. Het ont-
sluiten van het stro gaf echter veel mili-
euvervuiling. Nu gebruiken deze fabrie-
ken nog uitsluitend oud papier voor de 
kartonfabricage. 
In Europa bestaat 80% uit tarwe- en 
gerstestro, dat je kan gebruiken voor 
het maken van compost en als afdek-
middel om vorstschade bij planten te 
voorkomen. Roggestro is lang stro, dat 
vroeger gebruikt werd voor het maken 
van bijenkorven en manden, strooien 

daken en ter afdichting tegen sneeuw 
van daken met holle dakpannen. Maar 
ook in stallen vind je stro bij runderen, 
paarden en schapen. Stro vermengd 
met de uitwerpselen van dieren wordt 
stalmest genoemd. En je kan natuurlijk 
breekbare goederen verpakken in stro 
of de stro vlechten tot figuren, de zoge-
naamde corndollies. 
Rechthoekige strobalen, voornamelijk 
van tarwe maar ook van rijst en andere 
gewassen, worden in de bouw gebruikt. 
Er zijn gebouwen waarin de strobalen 
de constructie en het dak dragen. Of de 
strobalen worden als isolatiemateri-
aal gebruikt. Tegen de strowand wordt 
leem of een ander pleistermateriaal 
gesmeerd om het binnendringen van 
vocht te voorkomen. Dit geeft zeer goed 
geïsoleerde huizen. 

Het strobalenhuis is geïnspireerd door de vorm van traditionele boerenschuren.
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Wat kunnen we leren van studio 1984?
Studio 1984 gaat voorop in de strijd naar ultieme duurzaamheid. De trias ecolo-
gica leert ons het volgende. Ten eerste: bouw zo klein mogelijk, zo gebruik je de 
minste materialen en energie. Ten tweede: gebruik, voor wat je wel bouwt, her-
groeibare materialen, zo putten we de aarde niet verder uit. En ten derde: als 
hergroeibare materialen niet voorhanden zijn, gebruik dan gerecyclede en recy-
clebare materialen. Het strobalenhuisje is klein, van hergroeibare materialen ge-
maakt en 100 % opnieuw te gebruiken op een nieuwe locatie als legosysteem. 
Bovendien laat het gebouwtje geen vuil, resten of afval achter als het is verwij-
derd. Stro is er klaar voor, maar eindigt misschien toch op uw bord.



PV-panelen van zeewier
Een huisje van zeewier is de moderne variant op een eeuwenoude traditie. Het Deense eiland Laeso bouwde al huisjes 
met zeewier in de 19de eeuw. Hiervan zijn er nog slechts een twintigtal te bewonderen. Architectenburo Vandkunsten 
vindt dat de moderne eisen aan duurzaamheid en natuurvriendelijk bouwen kansen bieden voor een nieuwe periode van 
zeewierhuisjes. De basis is een houtskeletbouw frame. Extra zekerheid is ingebouwd door het toepassen van een onder-
laag hoogwaardige dakbedekking. Maar zeewier is verreweg het belangrijkste bouwmateriaal, gebruikt als isolatie en af-
werkmateriaal voor het dak en de gevel. De levensduurverwachting is gelijk aan een traditionele woning, terwijl de car-
bon-footprint aanzienlijk lager is. 
Hebben de Denen hier een nieuw bouwmateriaal te pakken, waar we meer van gaan horen? In ieder geval heeft Arup, we-
reldwijd buro van designers en engineers de zeewier ook ontdekt. Niet als bouwmateriaal, maar als basis voor zonnepa-
nelen. Een spectaculaire ontwikkeling waarover je meer leest op: www.archdaily.com/514018/arup-s-latest-solar-panels-
produce-energy-from-algae/.
Ecovative design is het meest bekend om haar duurzame producten op basis van paddestoelen als alternatief voor styro-
foam. Nu heeft het bedrijf ook een tiny house op wielen gemaakt, volledig geïsoleerd met champignons in de holle ruim-
te van de houten panelen. Ook de akoestische tegels zijn gemaakt met gebruik van paddestoelen. De constructie is nog 
steeds van hout, maar de paddestoelen leveren een belangrijke toegevoegde waarde aan dit rijdende huisje. Zowel een 
eye-opener voor tiny houses als voor de liefhebbers van duurzaam bouwen. Dit nieuwe bouwmateriaal laat zien waartoe 
ze in staat is. Wordt u hier enthousiast van? Lees meer op: www.gizmag.com/mushroom-tiny-house/28248/.

BouwTotaal en Slim 
Ruimtegebruik
In januari 2013 is ir. Marcel E. van 
Mierlo gestart met kennisplat-
form LEVEN IN TUINEN, een po-
dium voor uitwisseling van ken-
nis over ‘innovatieve en duurzame 
gebouwtjes in de achtertuin’. Op 
www.facebook.com/levenintui-
nen  kan iedereen nieuwe voor-
beelden posten en vragen behan-
delen, die te maken hebben met 
het leven in de achtertuin. In een 
twee-wekelijkse interactieve blog 
op www.levenintuinen.nl behan-
delt Marcel een specifiek thema, 
bijvoorbeeld: de kleinst mogelijke 
footprint (vanaf 1 m2), het tweede 
leven van zeecontainers, leef je ei-
gen sprookje in een hobbit house, 
mantelzorg in je achtertuin,  bio-
logische huisjes en Plug & Play. En 
natuurlijk thema’s op verzoek van 
de platformdeelnemers.
In BouwTotaal laat Marcel van 
Mierlo in iedere uitgave een slim-
me oplossing van ruimtegebruik 
zien. De getoonde voorbeelden 
zijn namelijk niet gebonden aan 
de achtertuin, maar kunnen over-
al worden toegepast waar slim 
ruimtegebruik is gewenst.

Strokozijnen en strodakpannen
Beate Bouwman heeft een passie voor 
biologisch bouwen. Zij is onder an-
dere directeur van het Instituut voor 
Bouwbiologie + Ecologie Benelux 
en initiatiefneemster van Growing 
Green Houses. Enthousiast reageert 
ze op de aandacht voor strobouwen: 
‘Voor velen klinkt het bouwen met 
stro – als strobaal of verwerkt als stro-
bouwelement, stroplaat, strobinnen-
wand en stro-leemstuc – nog onge-
looflijk in de oren. Toch zijn ook in 
Nederland steeds meer mooie en zeer 
gevarieerde voorbeelden aan te tref-
fen. Het meest spraakmakende pro-
ject op dit moment is wel het groot-
schalig opgezette strobouwproject 

van IEWAN (www.iewan.nl), een be-
wonersgroep die met een gecombi-
neerde en indrukwekkende vorm van 
zelfbouw en houtbouw in Nijmegen 
sociale woningbouw realiseert.
In het verleden werd ook al geëxperi-
menteerd met stro. Laatst ontving ik 
een aanvraag voor strodakplaten die 
aan vervanging toe waren. Blijkt dat 
deze stroplaten al 20 jaar geleden bij 
een woningbouwproject toegepast 
werden.
Inmiddels is de ontwikkeling van 
bouwproducten op basis van stro 
– tenminste in de gespecialiseerde 
bouwbranche – ver gevorderd. Het 
materiaal stro als vervanging van an-
dere, vaak met zeer hoge energie-
vraag gemoeide fossiele producten, is 
ontdekt door producerende onderne-
mers. In mijn ogen een goede ontwik-

keling, omdat dat de kwaliteit en pro-
ductconsistentie ten goede komt en 
ook economisch nieuwe mogelijkhe-
den biedt. ‘Ik heb een keer geprobeerd 
om het aantal bouwproducten te tel-
len dat als strobouw-product aange-
merkt kan worden. Zonder veel moei-
te bereik je een keuze van meer dan 
30 verschillende soorten en toepas-
singen. Het is dus wachten voordat 

de eerste stro-dakpannen, het eerste 
strokozijn of de stro-funderingspaal 
op de markt komt.’

Op je bord of in de muur
Boerderijdieren, zoals paarden en konij-
nen houden van stro en eten dus uit de-
zelfde trog als strobouwers. Misschien 
gaan we in de toekomst nog een stap 
verder en wordt stro zelfs een hoofdbe-
standdeel voor ons eigen voedsel. ‘Een 
boer kweekt voor elke ton graan (de ko-
renaar) ook drie ton stro (de halm). Ooit 
was er een molenaarsdochter die stro 
tot goud kon spinnen – met de hulp van 
Repelsteeltje. De wetenschap doet het 
beter: van stro tot zetmeel, met de hulp 
van enzymen. Percival Zhang, profes-
sor aan de Virginia Technical-Universi-
ty, publiceert in de Early Edition van de 
hoog aangeschreven Proceedings of the 

National Academy of Sciences een tech-
niek om cellulose (plantaardig afval) 
om te zetten in zetmeel (voedsel). Zet-
meel is het hoofdbestanddeel in brood, 
friet en bier’, aldus Actualiteit.org. 
Als deze ontwikkeling zich doorzet en 
stro te gebruiken is in zetmeel, is de 
keuze niet langer: ‘in de trog of in de 
muur’, maar ‘op je bord of in de muur’. 

Beate Bouwman nuanceert de concur-
rentie tussen stro als bouwmateriaal en 
stro als hoofdbestanddeel voor voed-
sel: ‘Ik maak me geen zorgen dat stro 
als bouwmateriaal concurreert met de 
voedselproductie. In eerste instantie is 
het een afvalproduct en daarnaast zal 
het voorlopig een exoot blijven. Stro 
heeft namelijk ook veel concurrentie 
van andere natuurlijke en nagroeiba-
re vezels.’
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Vol passie geeft Beate nog een tip mee 
aan het MKB: ‘Het is niet zo zeer de 
kunst om materialen of producten te 
ontwikkelen met natuurlijke vezels, als 
wel om deze ontwikkelingen en kan-
sen tijdig te zien en te stimuleren. De-
ze innovaties komen vaak tot stand 
door de kleinere, innovatieve bedrij-
ven die in de Nederlandse traditionele 
bouw nauwelijks gezien worden. Hier 
liggen dus kansen voor ondernemend 
Nederland!’

Bronnen: studio 1984, actualiteit.org, 
gizmag, archdaily

Meer informatie over strobalenbouw 
vindt u op:
  www.strawblockssystems.com 
  www.strobouw.nl
  www.dekruudhof.nl/ 

strobalenbouw.php
  ‘Bouwen met strobalen’,  
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