
 
Hittestress tegengaan met stro-isolatie  
 
Met name tijdens de zomermaanden komen er op de buitenzijde van de gevel grote 
temperatuurverschillen voor; van wel 70-80°C overdag tot 12-15°C ’s nachts.  
Zelfs bij een zeer goed geïsoleerde gevel zal dat ook gevolgen hebben voor de binnentemperatuur.  
Er is echter een groot verschil in de binnentemperatuur van een gebouw geïsoleerd met stro en een 
gebouw dat bijvoorbeeld geïsoleerd is met glaswol.  
Hoe kan dat? 
 
Bekend is de thermische isolatiewaarde (de Rc waarde) die wordt uitgerekend met de 
lambdawaarde. Dat is de isolerende kwaliteit van het isolatiemateriaal. 
Gevels die gemaakt zijn met de elementen van EcoCocon van 40 cm dik hebben een Rc waarde van 
8,3. Gevels geïsoleerd met bijvoorbeeld glaswol van 27 cm hebben ongeveer dezelfde Rc waarde als 
de gevelpanelen van EcoCocon. Vanwege de lagere lambdawaarde van glaswol, kan de isolatiedikte 
wat dunner zijn. 
 
Een materiaaleigenschap die vaak over het hoofd wordt gezien, is de warmteopslagcapaciteit. 
De warmteopslagcapaciteit van een materiaal bepaalt hoeveel warmte een kg materiaal kan opslaan. 
Hoe hoger dat getal, hoe meer warmte er opgeslagen kan worden.  
De warmtedoorslag hangt dus af van de isolatiewaarde én de warmteopslagcapaciteit.    
 
De formule om de warmteopslag te berekenen is: 
Dikte isolatie (m) x massa isolatiemateriaal (kg/m³) x warmteopslagcapaciteit (J/kg.K)  x 
temperatuurverschil. 
 
We vergelijken twee gevels met dezelfde isolatiewaarde (27 cm glaswol en 40 cm stro) en gaan uit 
van 10 graden verschil tussen de temperatuur buiten en de temperatuur binnen.  

 
27 cm glaswol 

Warmteopslagcapaciteit = 1.030 J/kg.K (1 Joule = 1 W.s) 
Massa = 20 kg/m³ 
Temperatuurverschil = 10 graden 

Warmteopslag = 0,27 m x 20 kg/m³ x 1.030 W.s/kg.K  x 10 graden = 55.620 J/m2 
 

40 cm stro 
Warmteopslagcapaciteit = 2.000 J/kg.K (1 Joule = 1 W.s) 
Massa = 110 kg/m³  
Temperatuurverschil = 10 graden 

 Warmteopslag = 0,4 m x 110 kg/m³ x 2.000 W.s/kg.K x 10 graden = 880.000 J/m2.  
 

Conclusie 
De warmteopslag bij stro-isolatie is ruim 15 keer hoger dan die bij isolatie met glaswol! 
Met andere woorden, na een warme zomerse dag is de woonkamer, slaapkamer of kantoor bij 
glaswol al flink opgewarmd terwijl dit bij stro-isolatie véél minder het geval is. 


