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ECOLOGISCH STROBALENGEBOUW MET
PASSIEFHUISPRINCIPES WINT AWARD
STROBALEN ALS BOUWMATERIAAL

W

at spreekt er meer tot de verbeelding dan een
zeer lage energiewoning uitgevoerd met
nagroeibare materialen. De woning van Henk Van
Aelst gebouwd te Berlaar is daar een schitterend
voorbeeld van. Niet voor niets werd zijn woning
bekroond met de FAB energie award in de categorie
eengezinswoningen.
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De woning met architectenpraktijk is opgevat als een zeer lage energiewoning
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ENERGIEVRIENDELIJK ONTWERPEN
Henk Van Aelst is bij het uitwerken van het concept niet
over één nacht ijs gegaan.
Werkzaam als deskundige bij
schadegevallen is hij meer dan
wie ook begaan met het correct
ontwerpen van uitvoeringsdetails.
In 2002 maakte hij kennis met
de vzw Mundo naar aanleiding
van een bezoek aan het plusenergie Solar 2002 demonstratieproject gelegen op een
boogscheut van de woning die
hij toen nog dacht te verbouArchitect Henk van Aelst
wen op een modernistische en
energievretende wijze. Dat de huidige generatie ontwerpers gebouwen ontwerpen die zowel qua materiaalgebruik als qua energieprestatie resulteren in het opstoken van onze zo schaarse fossiele bronnen
vernam hij van Guido Decouvreur, voorzitter van de vzw.

Het strobalengebouw is langs buiten afgewerkt met kalkleem en hout, langs
binnen met leem en kleifinisch

De gebouwenschil op gelijkvloers en verdieping bestaat uit een houtskelet
opgevuld met strobalen van 750 x 550 x 350 mm
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Strobalen gecombineerd met
hout en leem zijn daar een uitstekend voorbeeld van. Terwijl strobalen CO2-neutraal zijn bezit
hout, in tegenstelling tot alle andere bouwmaterialen een negatieve CO2-balans.
Dit betekent dat voor iedere m³
hout 1000 kg CO2 wordt gestockeerd.
Beton en staal stoten bij de productie per m³ materiaal respectievelijk 375 kg en 5000 kg CO2 uit.
Stro, leem, papiervlokken zijn
materialen met een groot hygroscopisch vermogen, ze zijn bovendien heel dampopen.
De vaak gehoorde bewering dat
dampopen
constructies
een
vochtregulerend effect hebben
op de binnenomgeving is echter
niet correct. De hoeveelheid
vocht die door diffusie naar buiten of naar binnen wordt gebracht via de wanden bedraagt
per m² slechts enkele grammen
per dag.

Dit effect wordt bovendien teniet
gedaan door de mechanische
ventilatie die aanzienlijk grotere
hoeveelheden waterdamp afvoert
of binnenbrengt in functie van
het seizoen. Dampopen materialen hebben wel een heel belangrijke impact op de constructie
zelf.
Een dampremmende laag aan de
binnenzijde is echter belangrijk
om inwendige condensatie door
diffusie te voorkomen.
Nog veel belangrijker is dat deze
dampremmende laag ook luchtdicht wordt gemaakt aangezien
het mogelijk waterdamptransport
door convectie nog veel groter is
dan door diffusie. Bij stro en papiervlokken zorgt de combinatie
van vochtopnemend vermogen
en dichtheid van het materiaal ervoor dat waterdamp niet omgezet wordt in water bij temperatuurverschillen van 30 °C tussen
binnen en buitenomgeving. De
schimmel- en insectenwerende

stoffen die in de cellulose aanwezig zijn zullen dus niet door uitloging afgevoerd worden.

ENERGIEBESPARING EN
WARMTEBEHOUD
De
warmtegeleidingcoëfficiënt
van strobalen ligt tussen 0.08
W/mK en 0.045 W/mK, afhankelijk van de compactheid van het
stro. Indien we de minimale
waarde aannemen van 0.08
W/mK en een wand beschouwen
met een niet-homogene opbouw
van 55 cm stro aan weerszijden
bepleisterd met leem en één houten stijl om de 75 cm van 57 x
165 mm dan bekomt men voor
de wand een indicatieve U-waarde van 0.14 W/m²K. Met deze
opbouw haalt de woning gemakkelijk een K-peil van K19.
Het belang van de luchtdichtheid
is sedert de invoering van de EPB
in de aandacht gekomen.
Aangezien de woning van Henk

Van Aelst zal voorzien worden
van een balansventilatie met
warmteterugwinning moet de
luchtdichtheid (n50) van de buitenschil begrepen zijn tussen 1 en
3. Voor passiefhuizen is de eis
nog strenger, n50=0.6/h.
Deze waarde is met strobalen
zeer moeilijk te halen omwille van
de voegen tussen de balen en
omwille van de moeilijke aansluitingen ter hoogte van de sokkel,
de buitenschrijnwerken en de
dakconstructie. Het aanbrengen
van een bepleistering kan de
luchtdichtheid verbeteren al mag
deze niet in rekening worden gebracht. Aan de binnenzijde van
de wand wordt best een beplating aangebracht zodat alle aansluitingen met zorg kunnen worden afgekleefd. Als zonnewering
tijdens de zomer werd bewust
gekozen voor de grote dakoversteken. Aangezien de lage zonnestanden in het tussenseizoen op
het zuiden en in de zomer op het
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(1) PASSIEFGEVEL HOUT:
20 mm larix beplanking, 20x60 horiz.
latwerk, 20x120 vert. latwerk, 10:
leem, 1: glasvezel, min 30 grijze klei in
strobaal, 550x350x750 strobalen
tussen keperwerk, 170 keperwerk
(2) BOVENGRONDSMETSELWERK:
110 mm gevelsteen, 20 mm spouw,
20 mm pir, 150 mm ringbalk,
120 mm pir, 60 mm leem
(3) VLOER GELIJKVLOERS:
20 mm natuursteentegels, 60 mm
trash chape, 130 mm gewapend
kiftbeton, 40 mm kurkkorrels, 50 mm
druklaag, 130 mm keramische potten
en balken, 10 mm witte klei

(1) PASSIEF DAK:
1,5 mm epdm (kunststof rubber)
3 polyesterdoek
20 schaliënbert, dakoversteken in
grenen planken visbek
20 strookje isolerende steicio
20 osb plaat 22 mm, dakoversteken in
schaliënbert
20 strookje isolerende steico
406 cellulose (papiervlokken)
406 TJI/PRO 250 Jonckheere hoh
600 mm pro clima damprem,
dampgeslotener dan de osb plaat
22x35 latwerk
12 fermacell
(2) BUISVERLICHTING TL
(3) GELAAGD GLAS
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oosten en het westen toch voor
oververhitting kunnen zorgen, zal
er een afneembare zonnewering
worden geplaatst.

DUURZAAMHEID
De wanden worden beschermd
tegen mogelijke aantasting door
ongedierte door het inpleisteren
van een inox-wapeningsnet in de
onderste 50 cm. Insecten worden
buiten gehouden door de bepleistering ook achter de houten
gevelbekleding te laten doorlopen. Voor de bescherming tegen
slagregen zorgen de grote dakoversteken.
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BRANDVEILIGHEID
Voor de brandveiligheid zijn zowel de brandweerstand van de
wanden als de brandreactie van
het stro van belang. De brandweerstand wordt in hoge mate
bepaald door de leembepleistering op de strobalen al zorgt de
compacte persing van het stro ervoor dat weinig lucht een goeie
verbranding belet.
Uit testen die in Oostenrijk en
Duitsland werden uitgevoerd
blijkt dat een bepleisterde strowand een brandweerstand van
90 min kan halen. Brandreactieproeven volgens de Oostenrijkse
ÖNORM B 3800 wijzen uit dat
stro bij dichtheden van 90kg/m³
en 120 kg/m³ een brandreactie
B2 heeft (normaal brandbaar). Dit
komt overeen met Euroklasse C
(brandbaar) volgens EN 13501–1.
De brandklasse kan worden verbeterd door stabilisatie van het
stro met waterglas of kalk. De
wanden werden hier bepleisterd
om in brandklasse A1 (onbrandbaar) te kunnen worden ondergebracht aangezien stabilisatie
niet van toepassing was.

MECHANISCHE STERKTE EN
STABILITEIT
Er werden tot op heden nog
geen druktesten uitgevoerd op
strobalen in erkende Europese laboratoria.
We weten uit Canadese proeven
dat de druksterkte van strobalen
beperkt is tot ongeveer 0.019
N/mm² ten opzichte van bijvoorbeeld cellenbetonblokken die een
karakteristieke druksterkte hebben vanaf 2 N/mm². Ook al worden in België woningen opgetrokken met zelfdragende wanden uit strobalen toch opteerde
Henk Van Aelst voor een dragende houtconstructie. De strobalen
worden gebruikt als niet-dragende invulling. De weerstand tegen
horizontale krachten door windbelastingen wordt opgevangen
door de binnenwanden uit silicaatsteen.

GELUIDSHINDER
De strobalen vormen een goeie
luchtgeluidisolatie met de buitenruimte.
De geluidsverzwakking weergegeven overeenkomstig EN ISO
717-1 door de ééngetalsaanduiding Rw(C;Ctr) wordt in grote
mate bepaald door de volumieke
massa van de strobalen.
Uit metingen die werden uitgevoerd in Oostenrijk blijkt dat bij
een strowand van 50 cm met een
massa van 61 kg/m² die aan de
binnenzijde bepleisterd is met
een leemmortel en aan de buitenzijde voorzien van een houten
gevelbekleding, een Rw(C;Ctr)waarde gehaald wordt van
55(-3,-10)dB. Bij een aan één zijde bepleisterde gemetselde betonwand van 19 cm worden
waarden tussen 50 en 55 dB gemeten.
Deze labo-waarden kunnen sterk
afwijken van in situ-metingen
door flankerende geluidstransmissie. De aanwezigheid van
zwakkere elementen zoals ramen
en deuren, maar geven toch aan
dat de prestaties heel goed zijn.

BESLUIT
Om de prestaties van strobalenbouw te toetsen aan de fundamentele voorschriften van de
bouwproductenrichtlijn en in
afwachting dat ook in Vlaanderen prestatietesten worden gedaan op wanden en gebouwen
zijn we voorlopig aangewezen op
resultaten van proeven die in het
buitenland werden verricht. We
mogen hopen dat onderzoeksinstellingen de moed zullen opbrengen om, in de nabije toekomst, ook bij ons, de technische
kwaliteiten van stro als bouwmateriaal bij lage energiegebouwen
in kaart te brengen. Enkel met
die voorwaarde kunnen gebouwen uit strobalen in ons land ingeburgerd raken. 

