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DE PROBLEMEN

Bouw van woningen is milieu 
en klimaat onvriendelijk.

 De bouw vergt veel energie en daardoor veel CO2 uitstoot.
Betonproductie 9%  en staalproductie 7 % van de CO2 uitstoot wereldwijd.

 Veel onnatuurlijke materialen gebruikt, daardoor veel bouwafval bij de sloop. 

 Productie van bouw materialen is vaak (in meer of minder mate) milieu vervuilend in de 
breedste zin van het woord.

 Veel reisbewegingen door bouwvakkers om op locatie te komen. 

 Veel bouw materialen nemen geen of weinig vocht op.
Vochtopname en afgifte door materialen stabiliseert de temperatuur en de 
vochthuishouding in de leefruimte waardoor het energiegebruik afneemt en het leef 
comfort toeneemt.

 Veel harde bouwmaterialen
Waardoor de woningen akoestisch  slecht zijn en extra oplossingen moeten worden gezocht 
in andere zachte materialen.

Dit zijn grote onderdelen van de milieu en 
klimaatproblemen. Dus problemen voor 
iedereen.

Woningen hebben weinig 
natuurlijke eigenschappen.

Vocht verdamping/condensatie stabiliseert de 
temperatuur en vochthuishouding ontstaat, 
waardoor het energiegebruik kan afnemen en 
leef comfort toeneemt.



 De komende 10 tot 15 jaar is de verwachting dat er 1 miljoen woningen moeten worden 
gebouwd

De bouw productie is maar rond de  50 duizend woningen per jaar waardoor er een steeds 
groter tekort ontstaat. 

 Door de euro en hypotheek crisis is er weinig gebouwd en zijn er veel bouwvakkers 
uitgestroomd, waardoor er een groot te kort aan de personeel is. 

Wachttijden in de bouw lopen ernstig op. 

 Animo om in de bouw te werken neemt al jaren af. 

Woning tekort

Te weinig bouwvakkers

Dit begint langzamerhand een landelijk probleem 
te worden. Woningen zijn daardoor sinds 2015 
met 71,5  procent in prijs gestegen. Voor al de 
nieuwkomers op de woning markt hebben hier 
last van

Voor de mensen die hun woning willen 
aanpassen en of een nieuwbouwwoning willen 
duurt het steeds langer om het uitgevoerd te 
krijgen en de prijzen lopen steeds meer op.

DE PROBLEMEN



KANSEN

Alle lichten voor een nieuwe manier 
van bouwen staan op groen

De zelfde overheden hebben grote budgetten ter 
beschikking om deze richting te stimuleren.

Wij geloven dat hier een groot gat in de markt 
ligt, die maar traag opgepakt wordt en waar nog 
weinig kennis over is.

 Overheden stimuleren circulaire bouw.
Heel veel overheden zowel Europees, landelijk, provinciaal als gemeentelijk stimuleren het 
duurzaam gebruik van materialen en beginnen met belasten van ongewenst gedrag: denk 
bijvoorbeeld aan de CO2 heffing en de energiebelastingen. De verwachting is dat dit ook op 
materialen gaat komen.

 Bouw projecten die geen of weinig stikstof uitstoten komen sneller door de vergunning 
aanvragen heen.

 Een groeiende groep mensen wil duurzaam en klimaat neutraal leven.
Een groot deel van deze groep vindt het moeilijk om goede oplossingen hiervoor te vinden.

 De Nederlandse overheid wil dat er meer gebouwd gaat worden.
Bestuurlijk staan dus alle lichten op groen om duurzaam/circulair  te bouwen. 

 Huishoudens worden steeds kleiner, waardoor er minder m2 per woning nodig is.
Kleinere woningen zijn dan de oplossing. 



Prefab stro-woning

ONZE
OPLOSSING

 Wij zien een groot deel van de oplossingen liggen in het industrieel bouwen van prefab 
strowoningen, waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke materialen die bij het 
einde van hun "gebruiksleven" biologisch afbreekbaar zijn en/of door de natuur opgenomen 
kunnen worden, zonder dat daarbij een negatieve voetafdruk voor de volgende generaties 
ontstaat. Daarbij willen we zoveel mogelijk gebruik maken van de warmte-en vocht 
accumulatie eigenschappen van de natuurlijke materialen en de positieve akoestische 
eigenschappen. De Prefab woningen kunnen in enkele dagen geplaatst worden en zijn direct 
sleutel klaar voor de bewoner.

 Onze prefab strowoning heeft plusminus 95 m2 woonoppervlakte.

 Ruime living, 2 slaapkamers, 1 ruime berging die ook als slaapkamer te gebruiken is,  ruime hal 
met toilet en opbergkasten, en ruime badkamer

 Is energie neutraal.
Warmtegeleidingscoëfficiënt λD 0,048 W/mK
Haaks op halmrichting [1] λreken 0,049 W/mK 
Warmtegeleidingscoëfficiënt 
Parallel aan halmrichting [2] λ 0,06 tot 0,08 W/mK 
Dichtheid / soortelijke massa ρ 100 kg/m3 ± 15 kg/m3 
(ingebouwde toestand) [1] 100 kg/m3 
Vochtgehalte (massa-% bij 23°C en 80%                  ≤ 18% 
relatieve luchtvochtigheid) [1]
Dampdiffusiecoëfficiënt / μ 2
Diffusieweerstandsfactor [1 ] 
Soortelijke warmtecapaciteit [3] c             2,0 kJ/kgK



WAT MAAKT DE 
PRAFAB STRO WONING 
ANDERS

Gebruik natuurlijke materialen

Energie zuinig

Gebruik recyclede materialen

 We helpen het CO2 terug te dringen omdat de natuurlijke materialen CO2 opnemen i.p.v. 
afgeven bij de groei. Bakken van bakstenen vergt namelijk veel energie -> CO2.   
Op de bouwplaats bijna geen Stikstof uitstoot waardoor de bouwprojecten niet stil hoeven 
gelegd te worden.

 90% van de woning is bij sloop afbreekbaar of het zijn natuureigen materialen zoals leem en 
kalk.

 Stro is een zeer goede isolator en goedkoop.

 5 % bestaat uit houtvezels met gerecycled kunststof uit de plastic afval bak dat volledig 
hergebruikt kan worden voor het zelfde doel.

CO2 opname 
Geen stikstof uitstoot



 5% is installatie werk en glas dat volledig recyclebaar is.

 Industrieel bouwen zal de bouwtijd verkorten waardoor productie stijgt per bouwvakkers, 
minder afhankelijk van het weer en van onderaannemers, waardoor de faalkosten afnemen. 
Tevens minder overlast in de buurt van de bouwlocatie.

 Een goed betaalbare woning omdat we materialen gebruiken die voldoende voorhanden zijn 
en weer bijgroeien. Een vanaf prijs van € 150.000.-

Industrieel

Betaalbaar

Overige materialen zijn bijna 
allemaal recyclebaar

WAT MAAKT DE 
PRAFAB STRO WONING 
ANDERS



 De strowoning heeft een zeer gezond leefklimaat, omdat het uit bijna allemaal natuurlijke 
materialen bestaat heeft het daardoor ook een goede vochtregulering. Er kunnen geen giftige 
stoffen vrij komen uit de bouwmaterialen.

 De bewoner wordt gelukkiger omdat deze manier van wonen goed voelt en gelukkige mensen 
worden ouder.

Gezond

Gelukkige bewoners

WAT MAAKT DE 
PRAFAB STRO WONING 
ANDERS



HOE GROOT 
IS DE MARKT?

Groeiende groep wil 
duurzaam leven

Kleinere woningen zijn in 
trek bij jongeren

± 4% van de mensen koopt 
nu Biologisch

1 miljoen woningen  De komende 10 tot 15 jaar is de verwachting dat er 1 miljoen woningen moeten worden 
gebouwd. De bouw productie is nu maar rond de  50 duizend woningen per jaar waardoor er 
een steeds groter tekort ontstaat .

 Een sterk groeiende groep mensen willen duurzaam en klimaat neutraal leven, vooral jongeren 
staan hier voor open en willen de negatieve voetprint minimaliseren

 Er is een sterk groeiende groep mensen die de trend volgen van consuminderen en de woning 
als uitval basis zien voor het vrije leven. Hierbij is kleiner wonen ook een item en verdiend dan 
de voorkeur. De keuze voor een prefab strowoning is dan sneller gemaakt omdat deze beperkt 
is in oppervlakte i.v.m. transport.

 We verwachten 1- tot 2% van het markt aandeel te kunnen veroveren. Dit houd in dat we 
jaarlijks 500 tot 1000 Prefab woningen zouden kunnen bouwen. Daarnaast zijn er voldoende  
mogelijkheden  om grote Prefab strowanden te produceren voor grote strowoningen, er zijn 
hiervan maar weinig spelers van op de markt. 



Geen bedrijven die prefab 
stro-woningen produceren

CONCURENTIE

 Ik ken op dit moment geen bedrijven die prefab stro-woningen produceren. Wel zijn er 
bedrijven die prefab onderdelen voor stro-woningen produceren.

 In de praktijk worden de strowoningen die nu gebouwd worden vaak gebouwd door een 
aannemer i.c.m. de opdrachtgever die vaak met een vriendengroep de strobalen en of panelen 
plaatsen. Dit is een zeer intensief werk en niet iedereen wil dit doen. Daarnaast vraagt deze 
manier van bouwen veel moeite om kennis te vergaren voor het project, omdat bijna alles 
nieuw is en er weinig ervaring in is.

 Er zijn wel bedrijven die Thiny-houses bouwen en verplaatsbare woonunits, maar geen enkele 
op basis van stro en hout.

 Veel verplaatsbare woonunits kunnen niet permanent geplaatst worden omdat ze niet aan het 
bouwbesluit voldoen. De Uuthuuskes die momenteel op meerdere plekken in de Achterhoek 
gebouwd worden mogen daarom ook maar 15 jaar staan en moeten daarna verwijderd 
worden. De Prefab strowoningen voldoen aan alle eisen uit het bouwbesluit en mogen 
daardoor ook als permanente woning gebouwd worden. 

Weinig kennis van Strobouw

Thiny-houses / verplaatsbare                                      
woonunits

Voldoet aan bouwbesluit



• We zijn op dit moment een bedrijf dat woningen verduurzaamd en hebben veel ervaring in 
diverse bouw disciplines als installatie-, timmer-,  afbouwwerk  tot de ruwbouw. We hebben 
veel innovatie werk verricht op machine gebied. 

• De eerste contacten hadden we met Eco-boerderij Arink in Lievelde waar het eerste hotel dat 
van stro is gebouwd staat. Tevens was ik onder de indruk van een zelfbouwer in Langerak hier 
bij Doetinchem.

• Deze vereniging met 160 leden is in 2003 opgericht en heeft heel veel kennis en organiseert 
workshops en excursies. Hiervan heb ik veel geleerd.

WAAR 
STAAN WE?

Dikat duurzaam verbouwen

2017 eerste contacten met 
een Strobouw hotel

2018 lid " Strobouw 
Vereniging Nederland"



2019/NU ideeën prefab 
strowoning uitgewerkt

WAAR 
STAAN WE?

 Momenteel hebben we bijna tot in detail digitaal alles klaar hoe we de woning willen bouwen.

 Daarnaast hebben we een werktuig dat gebouwd gaat worden voor de productie van de 
strowanden.

 Contacten met meerdere leverancier zijn inmiddels in gang gezet

 We staan nu op het punt om het prototype te gaan bouwen en alle kinderziektes er uit te gaan 
halen, hiervoor hebben we een hoge hal nodig met dubbele bovenloopkraan. 
In verband hiermee zijn we in een ver gevorderd stadium om op het industrieterrein de 
Laarberg in Groenlo een productie locatie te starten.

 Bijna alle mensen die het verhaal van de prefab strowoning horen lachen eerst en denken in 
onmogelijkheden. Als je iets meer verteld dan wordt vrij snel het idee omarmt en zien veel 
mensen wel veel potentie en willen zelf dan wel z'n Strowoning. Zelfs bij mijn eigen 
medewerkers was dit het geval.

Prototype en productielocatie

Enthousiasme



Sem
Grafisch vormgever

Industrieel product 
ontwerper

Architectuur

ONS TEAM

Wiebe
Technisch medewerker

Student  
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Lars
Algemeen medewerker.
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Dirk
Algemeen en Technisch 
medewerker

Student Technische 
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André
Algemene leiding

Bouwer
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Financieel

Jonathan
Uitvoerend medewerker



 Ten eerste zijn we op zoek naar een investeerder die wil investeren in een productie locatie, het 
liefst op de Laarberg in Groenlo i.v.m. ruime uitbereidingsmogelijkheden, hierbij kan het 
onroerend goed als onderpand dienen. Je moet hier denken aan een investering van rond de 7 
ton.

 Ten tweede zijn we opzoek naar een investeerder die mee wil investeren om het eerste 
prototype te bouwen, de kinderziektes er uit te halen en de opstartkosten voor productie tot 
het break even point te overbruggen. Een deel van de aandelenkapitaal behoort tot de 
mogelijkheden. De verwachting is dat we hiervoor 3 ton nodig hebben.

 Specificatie van de investeringen kunnen op verzoek worden toegezonden.

 Zelf hebben we hier reeds rond de 100.000 euro in geïnvesteerd aan ontwikkelkosten en 
materialen.

 Graag zouden we in contact komen met personen/bedrijven of instanties die hiervoor bouw 
locaties weten of ter beschikking hebben om de eerste Prefab Strowoningen te bouwen in 
Nederland.

Een tweeledige financiering 
door investeerders die 
geloven in bouwen met 
natuurlijk materialen.

WAT ZOEKEN WIJ

Onze stro-woningen kunnen ook zeer geschikt gebouwd 
worden voor het zogenaamde "Hofjes wonen",  waarbij 
de eenzaamheid wordt doorbroken, niet te groot en in 
een cirkel.

Bouw locaties



Dikat

Nijhofsweg 4
7122 PZ Aalten

+31 6 53 130 240

info@dikat.eu
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