
Straw Blocks Systems B.V. 
is een innovatief bedrijf 
dat een mobiel productie- 
en verwerkingssysteem 
heeft ontwikkeld voor de 
bouw van woningen en 
andere bouwwerken met 
stro als grondstof.

Het gebruik van stro 
maakt duurzaam, ecolo-
gisch, flexibel en betaal-
baar bouwen mogelijk.

Straw Blocks Systems 
bouwt innovatief, modern 
én efficiënt.
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Onze machines maken geprofi-
leerde bouwblokken van stro, die 
tot een veelheid van bouwelemen-
ten gevormd worden voor gevel, 
vloer, dak en binnenwanden. 

De kwalitatief hoogwaardige, 
vorm en maatvaste prefab blok-
ken zijn in iedere gewenste vorm 
realiseerbaar, bijvoorbeeld recht, 
rond of gebogen voor bijvoorbeeld 
platte of koepelvormige daken. 
Hierdoor kan ieder gewenst bouw-
werk worden gerealiseerd.  

Al enkele jaren zijn wij actief met het ontwikkelen en bouwen 
van productiemachines voor de moderne strobouw. De inmid-
dels volop in de praktijk geteste machines maken de bewerking 
en nabewerking van ruwe strobalen mogelijk.  
Het eindproduct is een scala aan geprofileerde blokken (LEGO 
maar dan van geperst stro) met een veelheid aan vormen en 
maten. Hierdoor kan ieder gewenst bouwwerk worden gereali-
seerd zonder enige nabewerking van de stroblokken.  
 
Realisering van strakke, vlakke wanden van puur stro is mo-
gelijk zonder ingewikkelde processen of toevoegingen. De 
productie is eenvoudig en snel, waarbij de grondstof in de vorm 
van strobalen ruim en overal beschikbaar is. 
Door het omvormen van (ruwe) strobalen tot geprofileerde 

blokken kunnen op locatie elementen voor gevel, vloer, dak en 
binnenwanden worden gemaakt. Deze zijn toepasbaar in zowel 
nieuwe als bestaande gebouwen. Deze kwalitatief hoogwaar-
dige, vorm en maatvaste prefab blokken zijn in iedere gewenste 
vorm realiseerbaar, bijvoorbeeld recht, rond en gebogen voor 
onder meer koepelvormige daken.

Wij ontwerpen lichte, modulaire flexibele concepten, construc-
ties, gebouwen die in haar geheel zijn samengesteld uit prefab 
onderdelen, concepten die geen of minimale funderingsbe-
hoefte hebben en daarnaast bevingsbestendig zijn. Dit proces 
kunnen wij vanaf het eerste initiatief tot en met de gebruiks-
fase begeleiden. Voor de gehele verdere opbouw dient een licht 
houten frame/houder als basis voor de verschillende prefab 

Domaine Lunas is een project met 22 recreatiewoningen in Zuid-Frankrijk.  
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De prefab wanden kunnen 
naar keuze worden afgewerkt 

met hout, leem, kalk of een 
transparante coating.

elementen die zijn samengesteld uit geprofileerde blokken 
waarbij we het basismateriaal stro middels hydraulische voor-
belasting zoveel mogelijk als ‘mededrager’ laten fungeren.

Door te kiezen voor stro als licht en flexibel basismateriaal zijn 
ongekende toepassingen mogelijk wat betreft ontwerp in be-
staande en nieuwe gebouwen. De prefab wanden kunnen naar 
keuze worden afgewerkt met hout, leem, kalk of een transpa-
rante coating/impregneer of anderszins, zodat de geperste 
strodelen zichtbaar blijven en een decoratieve functie krijgen.
Stro is een bij(rest)product van de wereldwijde graanteelt en 
krijgt door het gebruik als bouwmateriaal een hoogwaardige 
toepassing. Stro heeft als ‘groen’ bouwmateriaal fantastische 
isolerende eigenschappen (energie/geluid.) De graanteelt voor-

ziet daardoor in hoogwaardig voedsel en duurzaam bouwma-
teriaal. Het is bovendien als bouwgrondstof zeer betaalbaar en 
bij sloop is ecologisch verantwoorde verwerking probleemloos 
door hergebruik als meststof en structuurverbeteraar van de 
bodem.

Een unieke concept voor composteerbare, demontabele en 
desgewenst verplaatsbare huizen en gebouwen. Al naar gelang 
de behoefte kunnen dit gebouwen zijn met een korte en lange 
levensduur. Deze vorm van Innovatief, modern en efficiënt 
ecologisch bouwen wordt gecombineerd met het automatise-
ren en robotiseren van het productieproces. Dat past in onze 
doelstelling om op deze wijze ook betaalbaar bouwen mogelijk 
te maken. Een ’warm’ thuis met stro als basis!

Doorsnedes van wanden en bouwelementen Domaine Lunas
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Onze geprofileerde voorbewerkte maatvaste blokken ver-
werken wij in elementen voor de gevel, vloer, dak en binnen-
wanden, alle elementen zijn hydraulisch voor belast, hetgeen 
resulteert in een kwalitatief hoogwaardig eindproduct dat een 
minimum aan grondstof en arbeid vraagt in de eindafwerking.
Onze elementen hebben een licht frame van hout, waarbij de 
dimensionering en plaats van de staanders afhankelijk is van de 
te verwachten belastingen en keuzes betreffende de afwerking.

gevel
Bovengenoemde voorbewerkte en geperste stroblokken wor-
den verwerkt in onze gevelelementen.
Uitvoering - de standaard (werkende) breedte maat is een veel-
voud van 35 cm, onze gevelelementen zijn derhalve standaard 
105 cm (stro), hoogtemaat verdiepingshoog (270 cm) of anders.
De elementen zijn zowel in gebogen als rechte uitvoering 
leverbaar.

vloer en dak
Voorbewerkte maatvaste geprofileerde blokken worden onder 
dezelfde condities verwerkt in onze vloer en dak elementen.
Uitvoering - de standaard (werkende) breedte maat bedraagt 

www.strawblockssystems.nl

70 cm (stro), lengte tot 5,7 m1 mogelijk.
Uiteraard dient men bij de toepassing van I-liggers de (wer-
kende) breedte aan te passen, afhankelijk van de toegepaste 
plaatdikte van de I-ligger. De elementen zowel in gebogen als 
rechte uitvoering leverbaar

buitenwanden en binnenwanden
Elementen met een wanddikte van 20 cm voor binnen en/of 
buitenwanden. Perfect afgewerkte elementen met een lichte 
houten omranding.
Uitvoering - verdiepingshoog of anders, met een werkende 
breedtemaat van 75,5 cm.
De elementen zijn zowel in gebogen als rechte uitvoering 
leverbaar.

speciale uitvoeringen van wanden en daken
Op aanvraag.

Elementen van geperst stro voor gevel, vloer, dak en binnenwand
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