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BIJNA 
ENERGIE 
NEUTRAAL 
BOUWEN

WIJ STAAN NOOIT 
STIL EN WILLEN 
ALLEEN HET 
BESTE.

DAAROM 
DENKEN WIJ 
ALTIJD VOORUIT. 

DAAR WORDEN 
WIJ BLIJ VAN EN 
U VAART ER WEL 
BIJ!

BIJNA ENERGIENEUTRAAL: 
GENIET VAN DE VELE VOORDELEN EN BESPAAR! 

Vanaf 2021 moet elke nieuwe woning verplicht Bijna Energie 

Neutraal (BEN) zijn. Waarom zo lang wachten als u ook nu al van de 

vele voordelen van een BEN woning kan genieten? Wie vandaag BEN 

bouwt loopt vooruit op de nieuwe norm  en verhoogt zo aanzienlijk 

de waarde van zijn woning. 

Een slimme keuze want u krijgt meer en betaalt minder!

BESPAAR TOT 85 % OP UW ENERGIEFACTUUR: 
• laag energieverbruik voor verwarming, ventilatie, koeling en warm 

water dankzij optimale isolatie

• volg nauwgezet uw reële, individuele verbruik met een eigen 

domotica systeem en betaal geen cent te veel

VERKLEIN UW ECOLOGISCHE VOETAFDRUK:
• de energie komt grotendeels uit hernieuwbare energiebronnen 

zoals een warmtepomp en zonnepanelen

• geen verbruik van dure fossiele brandstoffen

• aangenaam en comfortabel binnenklimaat dankzij duurzame en 

natuurlijke bouwmaterialen

BESPAAR 50 % OP UW ONROERENDE VOORHEFFING 
GEDURENDE 5 JAAR:
• Vraag naar het extra voordelig BEN-krediet bij uw bank.

• BEN-woningen zijn meer waard op de verkoop- en verhuurmarkt. 

Een prima investering! 

Dankzij een combinatie van de gespecialiseerde bouwtechniek CLT 

en het gebruik van hernieuwbare energie voldoen wij nu al  aan de 

BEN-voorwaarden met een E-peil lager of gelijk aan E30.

BIJNA ENERGIE NEUTRAAL
BOUWEN MET CLT



Bouwen in CLT heeft zoveel voordelen dat dit 
in tijden van steeds strengere energienormen 
één van de bouwmethoden van de toekomst 
is. Tijd om u kennis te laten maken met deze 
innoverende techniek.

UITERST STERKE MASSIEFBOUW
Cross Laminated Timber (CLT) is een vorm van mas-

siefbouw waarbij traditionele snelbouwstenen en 

beton vervangen worden door dikke, massief hou-

ten wanden. Elke wand is opgebouwd uit meerde-

re lagen kruislinks op elkaar verlijmde platen, wat 

van CLT een extra solide, monolithisch bouwmate-

riaal maakt. 

Omdat de houtvezels in twee richtingen aanwe-

zig zijn ontstaat er een uiterst sterke en stabiele 

constructie. Sterker dan steen en bestand tegen 

scheuren, bijzonder brandveilig door dichtheid en 

compactheid en uitstekend isolerend dankzij een 

optimale luchtdichtheid en de afwezigheid van 

koudebruggen.

CLT is zuivere massiefbouw en heeft niets te maken 

met houtskeletbouw. 

In het bosrijke buitenland, het koude Noorden en 

het aardbevingsgevoelige Zuiden kent men al veel 

langer de vele voordelen verbonden aan deze in-

novatieve bouwtechniek en werkt men al decen-

nia met CLT. Hoog tijd dat ook wij kunnen genieten 

van deze energie-efficiënte bouwtechniek. 

AFWERKING NAAR KEUZE
CLT heeft enkel betrekking op de constructie, visu-

eel ziet een woning in CLT er net zo uit als een tra-

ditionele woning en zijn er evenveel afwerkingsmo-

gelijkheden. Voor de buitenafwerking kunnen alle 

mogelijke gevelmaterialen gebruikt worden: ge-

velsteen, crepi, trespa, hout, metaal, leien,… Binnen 

worden de muren afgewerkt  met gyproc, pleister-

werk of hout. 

ENERGIEZUINIG EN HOGE ISOLATIEWAARDE
Hout heeft van zichzelf veel hogere isolerende 

eigenschappen dan steen en beton. De CLT-op-

bouw garandeert bovendien een optimale lucht-

dichtheid waardoor uitstekende resultaten wor-

den gehaald op vlak van isolatie. Door een lage 

warmtegeleiding en het ontbreken van koude-

bruggen moet er hoe dan ook minder zwaar ge-

isoleerd worden dan traditioneel en geniet u van 

een levenslange, forse besparing op uw energie-

verbruik, tot wel 85%. 

MILIEUVRIENDELIJK
Hout is een zeer duurzaam bouwmateriaal met 

een veel positievere milieuscore dan staal en be-

ton. Zo is er voor de productie van hout geen extra 

energie nodig en is de grondstof onuitputtelijk.

Het hout komt bovendien uit duurzaam beheerde 

bossen (FSC of PEFC). Het is het enige klimaatneu-

trale, hergroeibare, meest herbruikbare en energie-

zuinige bouwmateriaal dat er bestaat.

De CO2 die een levende boom uit de atmosfeer haalt, blijft opge-

slagen in het hout wanneer dit later als bouwmateriaal wordt ge-

bruikt. Terwijl op de plaats van de gekapte bomen alweer nieuwe 

bomen groeien die CO2 opnemen, stockeert een woning in CLT ge-

makkelijk de CO2 uitstoot die een mens genereert op 7 jaar. 

Wil je klimaatverandering aanpakken, gebruik dan hout.

TOT 2X SNELLER BOUWEN
De panelen worden vooraf perfect op maat gemaakt, inclusief ope-

ningen voor ramen, deuren en  technieken. Eenmaal op de werf 

aangekomen is de assemblage van de ruwbouw klaar in een mum 

van tijd dankzij deze gedetailleerde voorbereiding.

Een ruwbouw in CLT staat bijgevolg geen maanden open in de re-

gen en de kou met het grote voordeel dat er geen droogtijd nodig 

is. De volgende fasen van isoleren en afwerken kunnen meteen vol-

gen waardoor het hele bouwproces tot 2x sneller verloopt!

Een eigenaar kan veel sneller zijn intrek nemen in de nieuwe wo-

ning en een investeerder kan een pak sneller beginnen met verhu-

ren. Een aanzienlijke besparing voor iedereen.

AANGENAAM BINNENKLIMAAT
Dankzij de natuurlijke isolerende werking van hout en afwezigheid 

van koude materialen, ontstaat er een aangenaam en comfortabel 

binnenklimaat. In de winter voelen de wanden altijd warm aan, en 

in de zomer bieden ze optimale bescherming tegen de hitte. Ze 

ademen in elk seizoen en geven een aangenaam en natuurlijk ge-

voel van zachtheid, dat voel je meteen als je binnen komt.

UITSTEKENDE AKOESTIEK
Dankzij een geoptimaliseerde vloeropbouw en speciale technieken 

heeft CLT een uitstekende akoestische isolatie en een hogere dem-

ping dan bij het gebruik van harde materialen.

HOGE BRANDVEILIGHEID
Door zijn dichtheid en compactheid is CLT zeer stabiel tijdens een 

brand. In tegenstelling tot staal dat vervormt en beton dat instort 

onder grote hite, behoudt massief hout zijn mechanische eigen-

schappen en wordt de dragende structuur niet aangetast. U bent 

veiliger in een gebouw opgetrokken in CLT.

CROSS LAMINATED TIMBER
C L T

BOUWEN IN CLT 
SCOORT OP ALLE 
VLAKKEN.
WIJ INNOVEREN, 
U BESPAART EN 
GENIET VAN EEN 
ENERGIEZUINIGE 
WONING.
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