
BOUWEN 

MET

HarKun

INNOVATIEF HOUTVAKWERK



Benno Hartmann-Walk - Studie 2015: 
Innovatieve wandelementen in HarKun-houtvakwerkbouwwijze

HarKun - Woonhuis in de tuin

Informatie voor vrienden van het bouwen met natuurmaterialen
aan de hand van een voorbeeldhuis gebouwd door

Benno Hartmann-Walk

Afb. 1: HarKun - Voorbeeldhuis: vooraanzicht van de zuidzijde met veranda

HarKun   Baubiologie /    Benno Hartmann-Walk e.K.

Verkoop van ecologische bouwstoffen, natuurverf, wandbekleding, parket, kurk,
linoleum, vloerbedekking en alle leembouwstoffen, alsmede uitvoering van alle
leg- en schilderwerk. Gereedschap- en machineverhuur voor doe-het-zelvers.
Bouwbiologisch  advies  voor  architecten,  aanstaande  bouwopdrachtgevers  en
geïnteresseerde  ambachtslieden.  Seminars  voor  ecologisch  bouwen  met
natuurmaterialen.

Contact
Duitsland:  Benno Hartmann, Münsterstr. 59,  48231 Warendorf,  info@harkun.de

mobiel: +49-160-92220969
Nederland:  Geert van de Rijdt, Voorstadslaan 70,  6541ST Nijmegen, vanderijdt@harkun.eu

mobiel: +31-6-11495005
Internet: http://HarKun.de, Facebook: https://www.facebook.com/harkun.de/

2

 

mailto:vanderijdt@harkun.eu
https://www.facebook.com/harkun.de/
http://HarKun.de/


Benno Hartmann-Walk - Studie 2015: 
Innovatieve wandelementen in HarKun-houtvakwerkbouwwijze

Inhoudsopgaaf
1. HarKun - Woonhuis in de tuin........................................................................................4

1.1 Voorgeschiedenis....................................................................................................4
1.2 Overwegingen voorafgaand aan de experimentele gebouwconstructie.................4

2. HarKun-wandelementen................................................................................................4
2.1 Bouwbeschrijving.....................................................................................................4
2.2 Uitvoering van het dak.............................................................................................4
2.3 Uitvoering van de verwarming.................................................................................4
2.4 Constructieprincipe..................................................................................................5
2.5 Gebruikelijke wandelementen / Standaard van de tot nu toe gebruikelijke 
techniek.........................................................................................................................6
2.6 De alternatieve innovatie.........................................................................................7

2.6.1 Referentie: testlab Fachhochschule Köln........................................................7
2.7 Feiten met betrekking tot warmtedoorgang.............................................................7

2.7.1 Ter zijde: passiefhuis........................................................................................7
2.8 Uitvoering van de isolatie........................................................................................8
2.9 Uitvoering van de gevel...........................................................................................8

3. Ecologisch bouwen........................................................................................................9
3.1 Ekobalans - Kostenbalans.......................................................................................9
3.2 Diffusieopen wandopbouw......................................................................................9
3.3 Verschillen: ecologisch bouwmateriaal / synthetische-industriële bouwstoffen....10
3.4 Opmerking in verband met de ecologische voetafdruk.........................................10
3.5 nieuwe opties van ecologisch georiënteerde bouwstofkeuze...............................11
3.6 Klimaatzones en lokale hulpbronnen....................................................................11

Bijlage..............................................................................................................................13
CAD-ontwerp...............................................................................................................13
Benno Hartmann-Walk................................................................................................14

Literatuur / Bronnen.........................................................................................................14

3



Benno Hartmann-Walk - Studie 2015: 
Innovatieve wandelementen in HarKun-houtvakwerkbouwwijze

1. HarKun - Woonhuis in de tuin
1.1 Voorgeschiedenis
Het op de titelpagina afgebeelde gebouw is in 2014 in een innovatieve houtvakwerkbouwwijze 
gepland en vrij vormgegeven. De praktische omzetting ontstond in hetzelfde jaar in een dorp in 
Münsterland. Het toont als een soort referentieobject / voorbeeldhuis een gebruik als 
woongebouw in een tuin.

1.2 Overwegingen voorafgaand aan de experimentele gebouwconstructie
De uitvoering  van het gebouw verliep kunstzinnig, dat betekent zonder bouwtekening en 
planning. Het volgende werd echter nagestreefd:

1. Een intuïtief vormgeven van de gebouwschil
2. Het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen
3. Een mogelijk diffusieopen bouwwijze van alle buitenbouwdelen
4. De mogelijkheid het gebouw weer simpel te demonteren (en te transporteren)
5. De binnenruimte gedurende de levensfasen te kunnen herindelen
6. Het energieverbruik te minimaliseren
7. Een intuïtief en zelfbepaald  gebruik zonder gecompliceerde techniek
8. Een kostengunstige en duurzame bouwwijze
9. Een flexibele en toch industriële en/of  ambachtelijke wijze van bouwen

Deze voorwaarden werden in praktijk omgezet en laten de uitspraak toe, dat bouwbiologische 
gebouwen uitgevoerd kunnen worden, die met moderne en met (veel) techniek uitgeruste 
systemen kunnen wedijveren. 

2. HarKun-wandelementen
2.1 Bouwbeschrijving
Gebouw met wandelementen van massief constructiehout 40/60mm 
(‘Konstruktionsvollholz’afk: Kvh1) 
Acht wandelementen staan op een fundament van vier 30cm hoge houten elementen die aan 
de  onderzijde geventileerd zijn. In plaats van plaatmateriaal zijn diagonale schoren in het 
vakwerk aangebracht. De 24 diepe holle ruimten van de (wand)elementen zijn net zoals de 
fundamentelementen met een leem/houtvezelmengsel gevuld van 300kg. per m³. In de houten 
kaders van de later aangebrachte wandopeningen zijn vier gebruikte 60 jaar oude grenen 
kozijnen met enkelglas gemonteerd. Het gebouw is middels  een veranda door een dubbele 
werkplaatsdeur te betreden. Het bestaat uit een ruimte met circa 40 m² vloeroppervlak.

2.2 Uitvoering van het dak
Het gewelfde dak is uit vier houten elementen samengesteld, die door een ringanker met de 
buitenwanden zijn verbonden.  Het is in elkaar gezet middels een vlechtwerk van gekamd 
Kvh(Konstruktionsvollholz) 40x60mm houten latten in een 30x30cm raster (zie afb. 2+3). Een 
kruisgewijze dakbetimmering  van geschroefde 18/95mm planken zonder veer en groef geeft de
dakconstructie de nodige stijfheid. Een tweede,  geventileerde  betimmering  met een afdichting
van bitumen banen beschermt de isolatielaag tegen weersinvloeden. 
Alle buitenzijden van het gebouw zijn dampdiffusieopen en garanderen een lucht- en 
gasuitwisseling aan alle zijden. De bouwmaterialen zijn hout, leem en hennep. Metalen zijn 
alleen als schroeven en scharnieren toegepast.

2.3 Uitvoering van de verwarming
Voor het verwarmen staat een kleine 4 Kw houtkachel ter beschikking. De rookgassen worden 
via een dubbelwandige roestvaststalen schoorsteen naar buiten afgevoerd.

1Kvh: afkorting van “Konstruktionsvollholz” gecertificeerd massief constructiehout van spar, den, lariks of Douglas. Selectiecriteria: 
15% vocht, kernvrij hout, afwerking.  Zie ook: https://de.wikipedia.org/wiki/Konstruktionsvollholz
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Afb. 2: Binnenaanzicht van de vakwerkconstructie en van het onderdak

Afb. 3: Dakconstructie met houten betimmering
 
2.4 Constructieprincipe
Licht, lastdragend en dwarsverstijfd  houtvakwerk, dat bijzonder geschikt is voor een dampopen
bouwwijze. Meerdere vlakken worden door het vastschroeven van houten balkjes in loodrechte 
en diagonale richting gevormd. Principe: de afstanden tussen de balkjes bepalen de starheid en
diepte van de constructie. Een rondlopend vastgeschroefd kader verbindt de staanders en 
vormt  een vlakbegrenzing.
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Afb. 4 + 5: lastdragend wandelementvakwerk van massief constructiehout 40/60mm houten latten (Duits: 
Konstruktionsvollholz, Kvh 40/60mm)

2.5 Gebruikelijke wandelementen / Standaard van de tot nu toe gebruikelijke 
techniek

De houtskelet- of houtstaanderbouw is heden ten dage  een gebruikelijke bouwconstructie op 
het gebied van eensgezinswoningen, kleine gebouwen en aan- of opbouwen aan bestaande 
bouwwerken. Daarbij worden staanders of steunen en twee liggers van houten  balken met 
dezelfde dikte als het isolatiemateriaal (180 tot 300mm) middels metalen verbindingen aan 
elkaar bevestigd. De staanders vormen een raster , dat de uiteindelijke  betimmering  van de 
balken tot een wandoppervlak mogelijk maakt. Om warmtebruggen te reduceren worden steeds
vaker dubbel-T-staanders toegepast. Wandelementen in de tegenwoordig gangbare 
houtstaanderbouw hebben ter verstijving gewoonlijk panelen nodig zoals OSB-, triplex- of 
houtvezelplaten, die diffusie remmen; alsmede metalen schoorbanden met spaninrichting of een
diagonale betimmering. Metalen banden zijn gevoelig voor condens en bij veel voorkomende 
wanddoorboringen niet geschikt. Bij gebruik van plaatmaterialen zijn daarbij bouwfolies, 
bouwpapieren en kleefstroken noodzakelijk voor zowel de winddichtheid alsmede ter 
compensatie voor het uiteenlopende diffusieverloop van de wandconstructie, om condens in de 
constructie te verhinderen.
Desalniettemin blijkt ten negatieve dat luchtvochtigheid zelfs bij synthetische isolatiematerialen 
zoals styropor, polyurethaan, minerale wol etc. in de isolatielaag doordringt.  Het gevolg:

 Door ontbrekende capillaire werking leidt dit proces op de lange termijn tot het nat 
worden van de genoemde materialen. 

 De gebruikte folies en afdichtstroken zijn gewoonlijk van kunststoffen gemaakt, en 
reguleren het vocht door dampdiffusie en niet op capillaire wijze. Door verschillende 
dampremmende lagen wordt de capillariteit van het isolatiemateriaal onderbroken. 
Water kan uitsluitend als gas het vlak passeren. Het aanbrengen van vochtige 
materialen is dan ook heel bedenkelijk. 

 De winddichtheid van de folie remt de gasuitwisseling, zodat een luchtuitwisseling door 
de wand nauwelijks plaatsvindt. De isolatie is weliswaar door de winddichtheid in haar 
isolatiewaarde beschermd, de wisselende luchtbeweging, een ‘ademen’ tussen buiten 
en binnen wordt echter onderdrukt. Kortweg geformuleerd: de huisbewoner zit na het 
betrekken van de woning in een soort ‘plastic zak’.

 Gebruikelijk wordt in dit verband aan de binnenzijde een extra  installatiespouw  
aangebracht, om de gevoelige buitenwandlagen niet te beschadigen. Echter net zoals 
bij een ketting de zwakste schakel de maximale sterkte bepaalt, zo bepaalt hier de 
meest diffusiedichte en iedere capillariteit onderbrekende laag de damp- en 
diffusietransportsnelheid.
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 Door deze constructiewijze wordt de berekende theoretische isolatiewaarde in de 
praktijk niet bereikt, want bij het bepalen van het daadwerkelijk totaal energieverbruik 
leert de ervaring dat de ventilatiebehoefte 30% van de energiekosten voor zijn rekening 
neemt. Om die reden wordt bijna altijd de opdrachtgever de inbouw van een extra – en 
daarmee kostenverhogende – gecontroleerde en door sensoren geregelde ventilatie met
warmteterugwinning aanbevolen bij het heden gangbaar geworden bouwen.

2.6 De alternatieve innovatie
Zoals op afb. 3-5 is te zien, maakt de toepassing van kleine houtdiameters en het eenvoudige 
schroeven of spijkeren rechte en gebogen vormen mogelijk bij gering houtverbruik en 
zaagafval. Statische onderzoeken van de HarKun-elementen aan de Fachhochschule Köln 
laten de verklaring toe, dat zelfs het bouwen van een gebouw met meerdere etages met onze 
wandelementen mogelijk is (vgl. M. Dümmer, Köln 2014).
Door verandering van de houtdiameters of het aantal staanders kan de draagkracht van de 
constructie met een veelvoud worden vergroot. Derhalve kan de vraag of onze 
constructiebenadering alle elementaire gebouwbelastingen (druklast, torsiestijfheid, schaar- i.e. 
parallele)krachten, statica, etc. aankan, eenduidig met ja worden beantwoord. Daadwerkelijk 
kan ook met relatief kleine houtdiameters (Konstruktionsvollholz 40/60mm, afgekort Kvh,  
massief constructiehout) een grote stabiliteit worden bereikt.

2.6.1 Referentie: testlab Fachhochschule Köln
Bij de onderzoeken aan de Fachhochschule Köln, uitgevoerd door de testingenieurs prof. dr. ing
Ansgar Neuenhofer en prof. ir. Hannelore Damm alsmede bouwingenieur Martin Dümmer (zie 
lit.verwijzingen), kon het door ons ter beschikking gestelde HarKun wandelement  van 3,00m 
hoogte, 2,20m breedte en 0,24m diepte van massief constructievuren alle verwachtingen van 
de testtechnici – men vermoedde max. 5 ton druklast – verre overtreffen.  Het bleek dat pas bij 
35 ton druklast de HarKun-constructie uiteindelijk  meegaf bij een doorbuiging van 0,4m. Het 
proefobject bleef ondanks de enorme drukkrachten onbeschadigd en hernam na het 
omhoogtillen van de drukstempel zelfs weer exact zijn originele vorm. Een dergelijk 
testresultaat laat derhalve positieve uitspraken toe aangaande aardbevingsbestendigheid. 

2.7 Feiten met betrekking tot warmtedoorgang
Zoals in de dwarsdoorsnede (zie afb.6) duidelijk is te zien, is door het verspringen van de 
afzonderlijke vlakken de warmtedoorgang door het HarKun-element gelijkmatig verdeeld,  CAD 
HarKun Wandkonstruktion. Deze is door de gehele constructie nauwelijks verzwakt zoals bij 
een dóórgaande balkenlaag met geringere isolatiewaarde. De afzonderlijke steunen  zijn 
voornamelijk ingebed in isolatiematerialen.

 De mogelijkheid bestaat de verschillende isolatie- en warmtebufferlagen te rangschikken
– al naar gelang de klimatologische omstandigheden. Daarbij kunnen isolatiematten en 
vulmateriaal met elkaar worden gecombineerd. In het bijzondere bestaat de mogelijkheid
isolatie en pleisterdrager in één stap aan te brengen.

 Bij gebruik van natuurmaterialen is daarbij de ideale combinatie van diffusie van gassen 
en capillariteit van vocht na te streven. De ervaringen in de strobalenbouw laten zien, 
dat door toepassing van een dergelijke constructie de warmteverliezen door 
ventilatiebehoefte tot een minimum gereduceerd worden.

Zo is verklaarbaar, hoe zonder ventilatieïnstallaties en drievoudige verglazing bij een geringere 
rekenkundige isolatiewaarde van ca. 0,15 W/m²K van de gebouwschil de passiefhuisstandaard 
bereikt kan worden.

2.7.1 Ter zijde: passiefhuis
Daarbij mag worden opgemerkt, dat de omschrijving ‘passiefhuis’ op de keper beschouwd, 
verhult hoeveel energie nodig is ter vervaardiging, onderhoud en afvalverwerking van 

7



Benno Hartmann-Walk - Studie 2015: 
Innovatieve wandelementen in HarKun-houtvakwerkbouwwijze

ventilatiesystemen, pv-panelen, elektronische sturing, kunstmatige isolatiematerialen en het 
behoud en onderhoud van gepleisterde buitengevelisolatie. Gezien vanuit financieel oogpunt 
wordt bovendien voor verwarmingssystemen die energie opnemen van een pv-installatie, een 
zonthermische installatie en passende verwarmingsketel of aardwarmte een ondersteuning 
door andere mensen in de vorm  van een geldelijke stroombijdrage noodzakelijk. Deze gelden
worden eveneens met energie verdiend.
Rekening houdend met de vervaardigingsenergie, kosten voor afvalverwerking en 
stichtingskosten klopt deze constructie zelfs het energieverbruik van een passiefhuis, dat 
enkele jaren moet worden bewoond, om met de energieopbrengst van de besparingen 
gedurende de gebruikstijd , een ventilatie- en energieopwekkende installatie te kunnen 
bouwen.

  

2.8 Uitvoering van de isolatie
Verdere voordelen van het bouwen met HarKun-wandelementen blijken, wanneer het gaat om 
de heden zo centrale vraag omtrent de woonhuisisolatie.

• Bij gebruik van afzonderlijke HarKun-elementen is het vullen van de isolatie- en 
draaglaag door simpel te storten makkelijk en ruim te bereiken. Dat bevordert de tijd- en 
kostenbesparende (half-)industriële prefabricage. Vanwege de geringe afstanden tussen
de balkjes kunnen dun doek, rieten matten, gevlochten takken, pleisterdraagweefsel, 
lichte leem- of houtwolbouwpanelen of stromatten als bekleding dienen, die tegelijk als 
pleisterdrager  worden toegepast. Zelfs de inbouw van aardevochtig materiaal zou 
vanwege de ontbrekende dampremming en dampdichting heel wel mogelijk kunnen zijn.

• Bijzonder geschikt zijn daarom natuurbouwstoffen als houtschilfers, hennep, riet, 
grassen, stro en andere plantenvezelstoffen, alsmede grondstoffen in combinatie met 
wat leem, zie CAD dwarsdoorsnede.

• De winddichtheid wordt door het samendrukken van de isolatievulling  en door de 
pleisterlagen bereikt. Net zoals bij de strobalenbouw zijn de binnenste en buitenste 
pleisterlaag de vlakken voor winddichtheid en tegelijk echter zeer capillair, damp- en 
luchtdoorlatend.

Resteert nog op te merken: anders dan in de strobalenbouw is de HarKun constructiewijze zeer
flexibel en niet van tevoren aan een bepaald raster gebonden, zoals de vastliggende 
afmetingen van de strobalen met zich mee brengen.

2.9 Uitvoering van de gevel
Wordt een bekleding van hout of klinkers in plaats van een pleisterlaag toegepast, kan het 
winddichte vlak ook van binnenuit vóór het vullen voordelig machinaal  worden gespoten. Een 
gevel met luchtspouw doet geen afbreuk aan de diffusieopen wandopbouw. 

 Dit heeft invloed op het binnenklimaat, want de geringe Sd-waarde en de niet geremde 
capillariteit van de buitenwand doen de ventilatiebehoefte dalen en besparen daarmee 
energie voor de warmteopwekking. Het binnenklimaat wordt echter niet alleen door de 
luchtvochtigheid bepaald.

 De luchtzuivering van stof en reukjes wordt door de filterwerking van de 
natuurmaterialen bereikt. Aantoonbaar bindt leem effectief geurtjes, terwijl planten 
etherische oliën, harsen en wassen bevatten die een belasting door micro-organismen 
minimaliseren. De bestand-delen van deze materialen vormen tegelijk een natuurlijke 
stofeigen bescherming ter instandhouding van de substantie. 

 De binnenwandopzet met spouwventilatie van het binnenblad maakt toepassing van 
willekeurige en ook diffusiedichte materialen mogelijk zoals glas, kunststoffen en 
metalen, zonder het binnenklimaat al te zeer te veranderen.
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3. Ecologisch bouwen
3.1 Ekobalans - Kostenbalans
Het gebruik van lokaal voorhanden natuurmaterialen als grondstof ligt vanwege ecologische 
redenen bijzonder voor de hand. Tegelijk minimaliseert deze manier van hulpbronnen- en 
milieubewust bouwen niet alleen de ecologische voetafdruk, maar maakt het tevens de 
vervaardiging van een gebouw duidelijk goedkoper dan bouwen zonder toepassing van 
hergroeibare grondstoffen.  
De aanvoer van de materialen richt zich naar de hulpbronnen van de regio. Want: het 
meervlakkige geschroefde houtvakwerk maakt het vullen van de wand met afwisselend zware 
en lichte materialen materialen mogelijk, zodat de constructie en bouwuitvoering van de 
wandelementen zich makkelijk aan het desbetreffende klimaat kan aanpassen. Isolatie- en 
bufferlagen zijn naar gelang de lokale vereisten aan te brengen.
Bij de productie van een wandelement ontstaat overigens nauwelijks (zaag-)afval. 

De gunstige energiebalans komt vooral voort uit:
-  Materiaalgebruik en –transport uit de regionale omgeving
-  verwerking van de materialen uit de regionale omgeving
-  drogen van het hout
- elektrische energie door gebruik van eenvoudige zaag-, schroef- en hefmachines etc.

Tijdbesparend en kostengunstig – zoals bij de traditionele houtskeletbouw – kunnen ook de 
HarKun-wandelementen in industriële fabricage geproduceerd worden en als voorgemonteerde 
kant-en-klaar delen aan de bouwplaats geleverd worden. 

3.2 Diffusieopen wandopbouw
Een diffusieopen wandopbouw streeft volgens  onderzoeken van bouwbiologische instituten (zie
lit.-aanhang) naar een Sd-waarde kleiner dan 1,0m equivalente luchtlaagdikte. Hoe kleiner de 
waarde, hoe kleiner de weerstand is, die het vochttransport tegenwerkt.
Dit laat zekere uitspraken toe betreffende de gasuitwisseling:

Gassen streven naar een concentratieëvenwicht. Verbruikte lucht streeft naar frisse lucht en 
omgekeerd. In de wand komen de gassen elkaar tegen en daarmee wordt deze tot lucht- en 
warmtewisselaar. Interessant zou het zijn op deze plek wetenschappelijk te bewijzen, 
hoeveel gas en hoeveel warmte in welke richting stromen.
Bij welk isolatiemateriaal en bij welke isolatiedikte zijn de meest efficiënte resultaten te 
bereiken?
In proefnemingen aan het instituut voor bouwbiologie in Neubeuern werd deze samenhang 
vastgesteld. Zo is het mogelijk, door de geringe luchtweerstand van de constructie de 
doorgang van zuurstof naar het binnenste van het gebouw te bewerkstelligen, wanneer een 
zuurstofgebruiker actief is. Het komt tot gasuitwisseling. Een kaars dooft niet, wanneer 
geplaatst in een ruimte van 1m³ met een Sd-waarde lager dan 1,0. 
Bij een 24 cm. dikke wand van onze HarKun-bouwwijze ligt de Sd-waarde onder 1,0m.

Diffusie en capillariteit zijn gelijktijdig en gemeenschappelijk werkzaam voor een droge wand.
Een voorbeeld:
een vochtige spons in een houten kist droogt slecht, zelfs wanneer lucht om de kist heen 
stroomt. Is de kist aan twee tegenover elkaar zijden geopend, ontstaat door verdamping aan het
oppervlak een onderdruk in de vochtige spons en het water volgt. Tegelijk doorstroomt de 
nakomende  lucht het vochtige milieu, wordt verzadigd van vocht en transporteert deze naar 
buiten, wat tot een snelle droging leidt. Wisselt de luchtstroom van richting, kunnen het water en
de lucht naar de andere zijde ontsnappen. Blijft echter een kant van de houten kist gesloten, 
zoals een damprem aan de binnenzijde van de buitenwand, vindt deze zuiging niet zijn snelle 
vereffening. De droging van de buitenzijde door de wind zorgt ervoor dat de capillaire stroom 
afbreekt en verder naar binnen liggend water nog langzamer verdampt. Een verdere damprem 
ontstaat aan de buitenzijde.
Hetzelfde gebeurt in omgekeerde richting, wanneer temperatuur- en vochtigheidsrelaties 
omkeren. Warme buitenlucht drukt de vochtigheid in het koelere binnenste en daar stuit ze op 
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de dampremmende laag. Vanwege deze redenen zijn de gebruikelijke constructies met de 
damp- en windremmende lagen zeer gevoelig.

Door blowerdoor-tests – in het gebouw wordt een onderdruk gevormd – kan men alle foutieve 
plekken of lekkages in kaart brengen. Deze moeten onvoorwaardelijk worden opgelost om 
bouwschade te vermijden. Vooral aan de gevel-, vloer, dak-, raam- en deuraansluitingen moet 
bij de verwerking van de kleefstroken en folies bijzondere aandacht geschonken worden.
De variant van enerzijds diffusie en capillariteit en anderzijds van de ‘open houten kist’ van 
natuurbouwstoffen, heeft zich gedurende eeuwen bewezen. Ze is ongevoeliger, robuuster en 
laat bepaalde lekkages toe.

3.3 Verschillen: ecologisch bouwmateriaal / synthetische-industriële bouwstoffen
De weerstand van de bouwstoffen voor transmissie laat grote verschillen zien. Hij is afhankelijk 
van de dichtheid en de eigenschappen van het materiaal. Synthetische  stoffen van 
kunststoffen, metalen en glas breken de capillariteit of leiden deze transmissies afhankelijk van 
de constructie aan de oppervlakte binnenzijdig (indien het lichaam hol is) en/of buitenzijdig 
verder. De genoemde stoffen zelf nemen geen of maar weinig water en andere vloeistoffen op. 
Derhalve bestaat er een gering of helemaal geen zwelvermogen bij vochtigheid. Het materiaal 
kan niet tot vochtopslag ‘muteren’.  Een gelijkmatig binnenklimaat wordt nagestreefd. Voor dit 
effect moeten  bepaalde waterreserves beschikbaar zijn.

 Natuurlijke materialen van minerale stoffen als bijv. klei en aarde, planten en 
dierlichamen zijn in staat, vaste stoffen, vloeistoffen en gassen te absorberen en weer af
te staan. Ze reageren met hun zelfregulerende sturing op omgevingsinvloeden. 

 In tegenstelling daarmee staan synthetische stoffen, waarbij men deze invloeden kan en
wil uitsluiten. Ze vervullen hun opgave wezenlijk daar, waar chemicaliënbestendigheid, 
dichtheid, temperatuur en slijtage juist vereist worden.

 Weliswaar reageren synthetische stoffen eveneens op omgevingsinvloeden als hitte, 
kou, slijtage, elektrische en magnetische stromen; hun functie blijft daarbij vooralsnog 
vergaand behouden. Synthetische stoffen echter, bijvoorbeeld kunststoffen geven 
weekmakers af en worden bros, duroplastics vormen door ultraviolet licht moleculaire 
verbindingen  en verouderen. Oplosmiddelen met hoger vlampunt treden langzaam uit

 Bij metalen vloeien elektrische stromen en treden corrosieverschijnselen op. 
Magnetische velden veranderen natuurlijke magneetvelden. Hun functie als waterleiding,
afvoerbuis, raamafdichting etc. blijft voorlopig werkzaam. Echter gedurende en na 
verouderingsprocessen verliezen ze in de regel hun specifieke functie en de stoffen 
worden nutteloos. 

 Natuurlijke bouwstoffen verouderen weliswaar ook, bieden echter talrijke 
recyclingmogelijkheden, bijvoorbeeld door compostering middels schimmels, 
microörganismen en insekten, bespoedigd door vochtigheid en warmte, of door 
de opname van siliciumdioxide (zie: https://de.wikipedia.org/wiki/Verkieselung)                

 ‘verstening’. Terugbrengen in de natuurlijke kringloop brengt geen moeilijkheden met 
zich mee.

3.4 Opmerking in verband met de ecologische voetafdruk
Bij het bouwen hebben momenteel synthetische materialen bij de gebouwafdichting, sanitaire-, 
elektro- en verwarmingsinstallatie hun bijzondere legitimiteit. Weliswaar bestaan er bijvoorbeeld 
al lange tijd doelmatige houten dakgoten en waterleidingen, funderingen in water- en 
aardeomgeving en zelfs kachels van hout, in de gangbare bouwpraktijk echter hebben deze 
varianten voor de huidige gebouwen en installaties vanwege garantieredenen, de 
beschikbaarheid in de handel en de ontbrekende ervaring in de toepassing vrijwel geen 
betekenis. 
Voor de productie van synthetische materialen is echter in de regel een hoog energieverbruik 
nodig. Voor het bouwen van installaties en gebouwen met zulke bouwstoffen en installaties is 
de daarvoor aangewende totale energiebalans uiteindelijk vaak hoger dan de eigenlijk gehoopte
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besparing door de desbetreffende functie van het bouwdeel. Stel maar eens een balans op van 
accuus, zonnepanelen of zeer efficiënte isolatie, die wederom alleen functioneren indien folies, 
lijmen en afdichtingen worden toegepast afkomstig van energieïntensieve industrieproductie.
Niet alleen bij een blik op de skyline van Frankfurt-‘Mainhattan’ blijkt: veelvuldig zijn bij onze 
huidige gebouwen uitgebreide  luchtbehandelings- en ventilatieïnstallaties als technische 
oplossingen niet te vermijden, om deze gebouwen überhaupt te kunnen gebruiken. 
De voordelen ‘moderne bouwstoffen’ liggen enerzijds weliswaar duidelijk bij de 
beschikbaarheid, toepassingservaring, gemak en montagekostenbesparing. Anderzijds geldt: bij
het gebruik van natuurstoffen komt de benodigde energie voor de productie van installaties en 
gebouwen in eerste instantie voor rekening van het transport en de mechanische bewerking. 
Een latere verandering en opruimen van bouwdelen van deze soort is daarbij minder intensief 
als bij synthetisch geproduceerde bouwdelen, die na gebruik energieïntensief weer beschikbaar
gemaakt worden of – want zonder volgende gebruiksmogelijkheid – gestort / speciaal gestort 
moeten worden. Ze verlaten de energiekringloop; de ooit opgewekte productieënergie wordt tot 
verliespost; de ecobalans van deze stoffen verslechtert.

Omdat de bouwtechnieken echter steeds veranderen, zijn de bouwdelen van synthetische 
materialen en samengestelde materialen niet werkelijk toekomstbestendig. Het gevolg: relais, 
schakelaars, stroomkabels, afvoerbuizen, electronische sturingen vereisen ofwel kostbare 
recyclingsprocessen en speciale behandelingen ofwel veroorzaken aanzienlijke stort- resp. 
afvaltransportkosten. Desondanks veroorzaken ze zorgen: in de toekomst... (zo praten vele 
over een styropor-isolatie’waan’ in de bouwbranche, en latere generaties draaien op voor de 
gevolgen…) 

3.5 nieuwe opties van ecologisch georiënteerde bouwstofkeuze
Zoals boven beschreven, is een open constructie met natuurbouwstoffen op de lange termijn 
ongevoeliger, robuuster en toekomstbestendiger. De in de beschrijving genoemde 
basisconstructie van een gebouwschil biedt de mogelijkheid, een onspectaculaire verschuiving 
van de bouwstofkeuze ten gunste van de natuurlijke, nagroeibare, te hergebruiken en later 
composteerbare materialen te bereiken, zonder aan de moderniteit te rammelen. 
Bijzonder voordelig: het voor het HarKun-wandelement geschikte materiaal kan zonder 
kostbare voorbewerking als nauwelijks veranderde grondstof direct gebruikt en gecombineerd 
worden.
Als voorbeelden zijn te noemen:

• Plantenvezels van verschillende lengte en kwaliteit: van stro, hout, hennep, grassen,
loof, vlas, kurk, riet, katoen, zeegras, Chinagras, mais, graan, kaf van koren, turf, 
mossen, lupinen, wortels, algen, schors, bamboe, jute, sisal, kokos, kersenpitten, 
weidestengels, hazelnootstruiken, etc en plantenmengsels of –producten als 
rietenmatten, stromatten, strobalen, bastmatten, jutematten of –doek, vodden, wasgoed,
stoffen, zakken van natuurvezels, fineren, triplex, planken, balken, latten, palets, 
zachtboardplaten, hennepïsolatiematten, papiercellulose, touwen, etc.

• Van planten gemaakte stoffen: zoals stijfsel, gluten, boomhars, lignine, plantenoliën, 
kokosvet, carnubawas etc.

• Van dieren of door dieren gemaakte stoffen: zoals dierharen, leer, wol, darmen, melk,
caseïne, wei, hoorn, beenderen, mest, visgraten, schellak, bijenwas, wolvet etc.

• Minerale stoffen: zoals klei, leem, kalk, gips, bentoniet (natriumklei, 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bentoniet), kiezelaarde(https://nl.wikipedia.org/wiki/Diatomee
%C3%ABnaarde), mosselkalk, as, aardepigmenten, ijzeroxide, lei, zandsteen, graniet, 
puimsteen, marmer, rivierkiezel, zand, silicaten, veldstenen, tras, lava, etc.

3.6 Klimaatzones en lokale hulpbronnen
De verschillende klimaatzones op onze planeet vereisen speciale bouwwijzen en bouwsoorten. 
In hete en droge omgevingen speelt warmteïsolatie een ondergeschikte rol. 
Aardbevingsbedreigde gebieden hebben konstrukties nodig die niet instorten. Polaite 
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klimaatzones wekken behoefte op aan warmte en licht. Krachtige winden vereisen een grote 
stabiliteit en aerodynamische constructies.

 - Een betonnen gebouw in Siberië of in de Sahara vervult zonder hoog energieverbruik van 
technische installaties geen menswaardig benutting.
- Het gebruik van synthetische isolatiestoffen in Noord-Amerika resulteert in het gebruik van 
energieverslindende luchtbehandelingsinstallaties.
In de verschillende klimaatzones vindt men echter de meeste bouwmaterialen ter plekke als 
natuurlijke grondstoffen. Er hoeft niet per sé Europees of Amerikaans hout gebruikt te 
worden, om zulke constructies van Konstruktionsvollholz (Kvh) te bouwen. Daar de behoefte
aan houtachtig materiaal gering is voor een basisconstructie en de diameters van de 
toegepaste staanders en steunen klein, kunnen bijna overal op de aarde zulke of 
soortgelijke bouwwijzen gebruikt worden.
- In Mongolië vindt men ter plekke struiken, steppengras, leem, kalk, schors, dierhuiden en 
zand.
- Siberië beschikt over eindeloze bossen, turfvindplaatsen, kalk- en leembodems.
- In Congo is er geen gebrek aan hout en aarde.
- In Japan en Taiwan is er bos, gesteente en uit de zee algen, schelpkalk en vissen.
- In Jemen duidt een oeroude bouwcultuur met reusachtige leembouwwerken op bepaalde 
kennis.
- De Spanjaarden hebben aarde nodig voor het bouwen tegen de warmte.
- De Schotten kunnen zich met veldstenen tegen de vochtigheid buiten en met hout binnen 
in het klimaat handhaven.
- De Marokkanen passen leem toe en geringe hoeveelheden hout.
- De bewoners van Midden-Europa en Noord-Amerika hebben de grootste keuze aan 
natuurbouwstoffen tot hun beschikking. Tegelijk beschikken ze over een perfecte 
infrastructuur en alle mogelijke technische middelen.
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Bijlage

CAD-ontwerp

Afb. 6: opzet / doorsnede / CAD-ontwerptekening: wandelement Kvh* 40/60mm

*Kvh: afkorting van “Konstruktionsvollholz” gecertificeerd massief constructiehout van spar, den, lariks, Douglas.        
Selectiecriteria: 15% vocht; kernvrij hout; afwerking. zie verder: https://de.wikipedia.org/wiki/Konstruktionsvollholz
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