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“De aarde is een gesloten systeem. Economische groei is dus altijd gelijk aan vernietiging van 

grondstoffen en ooit zullen die opgebruikt zijn. Circulariteit gaat over een radicaal andere manier 

van omgaan met onze grondstoffen. Daarom hebben we een mindshift nodig. Ik spreek graag over 

“mexit”, een “mental exit”.  

- Architect Thomas Rau – NL 

In oktober start Van Houtven met het innovatief en modern woonproject AS4. Dit kleinschalig project van 4 woningen bestaat uit 1 open bebouwing, 2 half-

open en 1 gesloten bebouwingen. Deze unieke setting is een droom voor zij die wensen te genieten van modern, comfortabel en energiezuinig wonen in een 

groene omgeving. 

AS4 wordt gekenmerkt door zijn minimalistische architectuur. Het ontwerp is van het Architectenatelier Jan Blomme, en is gericht op maximaal 

wooncomfort. De reeds hoge standaard-afwerkingsgraad belet niet  dat de woning door de kopers naar eigen smaak en budget kan aangepast worden. 

Dit vooruitstrevende woonconcept is uniek in de 

streek, voornamelijk door het implementeren van 

“circulair bouwen”. Circulair bouwen is een principe 

dat deel uitmaakt van de theorie van de circulaire 

economie. Daarin worden zoveel als mogelijk 

bouwmaterialen aangewend dewelke ecologisch 

verantwoord en toekomstgericht herbruikbaar en/of  

 

recycleerbaar zijn. Op vandaag begint onze maatschappij meer en meer te beseffen dat alle grondstoffen eindig zijn en vervuiling de aarde uiteindelijk 

onleefbaar zal maken. 
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Bij Van Houtven zijn wij nu reeds ten volle overtuigd dat circulair bouwen de toekomst is. AS4 wordt grotendeels gebouwd met oog voor milieuzuinigheid en 

de herbruikbaarheid van de bouwmaterialen. Ook valt het binnen de BEN-normen van de Europese Unie (meer informatie op pg. 16). Van Houtven is trots 

om te zeggen dat we sinds een jaar bijzondere aandacht besteden aan circulair bouwen, en het al grotendeels toepast in zijn bouwprojecten. We kijken dus 

niet enkel naar de goede energieprestaties van een gebouw, maar ook naar de milieu-impact en de levensduur van alle bouwmaterialen. 
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Mooie ligging bij Deinze  

Bereikbaarheid: De ligging van het woonproject AS4 is ideaal. De Steenweg N43 Gent-Kortrijk maakt de bereikbaarheid met de auto én bus 

vlot. De recent aangelegde fietssnelweg zorgt ervoor dat ook fietsers zich veilig kunnen verplaatsen. Het treinstation van Deinze is met de 

fiets slechts enkele minuten verwijderd.   

 

Deinze is een bruisende stad met een groot 

aanbod van winkels en ontspanning. AS4 

ligt op een boogscheut van meerdere goede 

bakkers, slagers en apothekers. Ook 

grotere winkels zoals een Colruyt, Aldi en 

Delhaize zijn vlot bereikbaar. In het 

centrum van Deinze vindt u gezellige 

cafeetjes en restaurants en men  kan 

uiteraard ook naar believen gaan shoppen 

op en rond de Markt in Deinze. 
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      Astene - Sas 

Ontspanning: 

De handige ligging qua mobiliteit van woonproject AS4 doet niet af aan de groene omgeving. In het prachtige Astene-sas aan de Leie kunnen fietsers en 

wandelaars zonder problemen hun hart ophalen. In de natuur rond de Leie kan u genieten van de rust en het gevoel van “vakantie in eigen land” beleven. 

Het provinciaal domein De Brielmeersen ligt in het centrum van Deinze en is perfect voor alle sportievelingen. De uitgebreide sportinfrastructuur maakt 

sporten leuker dan ooit. In de onmiddellijke omgeving zijn er echter meerdere opties om te sporten en te spelen met de kinderen. 
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Een kijkje van dichterbij                  LOT 4 
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Beknopte beschrijving AS4:         LOT 4   

Onderstaande omschrijving omvat de basisuitvoering. De koper kan afwijken van deze uitvoering en zijn “persoonlijke touch” inbrengen. Hij zal 

hiervoor met raad en daad permanent bijgestaan worden door zijn persoonlijke projectleider die hem van A tot Z hiervoor zal begeleiden. 

• Uitvoering volgens BEN-normen (zie pagina 17) 

• Sleuffundering volgens grondsondering en ingenieursstudie   

• Septische put 2000 liter, regenwaterput met 10.000 liter opslag en ingebouwde inox-pomp. 

• De volledige constructie wordt uitgevoerd met het innovatief hightech “Circulair bouwsysteem” in volmassief hout Magnumboard® van fabrikant 

SwissKrono (meer info en referenties op onze website) 

• De gevels worden ad buitenzijde voorzien van 14 cm EPS-muurisolatie (volgens EPB verslag) en verder voorzien van een buitengevelafwerking in 

sierpleister (crépi) (kleur nog te bepalen door de architect) 

• Isolatiechape van 16 cm op het gelijkvloers  

• Raam- en deurdorpels in blauwe hardsteen en aluminium dorpels bij sierpleister 

• Afvoerbuizen in Antra-zink 

• Dakconstructie volgens Sarking-systeem 

• Dakisolatie PIR minimum 12cm dikte. 

mailto:info@vanhoutven.be


                                                                                                                                  

T 09 280 78 33 | E info@vanhoutven.be |  

13 

• Dakbedekking met een vlakke gebakken aarde pan “Datura”. Kleur zwart mat.  

• Buitenschrijnwerk met 5-kamerprofilering in kunststof (kleur nader te bepalen door Architect) 

• Super isolerende dubbele beglazing k=1,0W/m2K (4-seizoensglas waar noodzakelijk volgens EPB) 

• Pleisterwerken van alle muren en plafonds (uitgez. bergingen) 

• Binnendeuren: semi volkerndeuren met inox beslag 

• Elektriciteit: schakelaars en stopcontacten Niko – uitvoering volgens persoonlijke studie 

• Sanitaire installatie naar keuze met budget voor toestellen, badmeubel en waterontharder 10.000€ 

• Een keuken op maat is voorzien met een budget van 10.000€. Belgisch fabricaat! 

• Inox regenwaterpomp geïnstalleerd in regenwaterput - aansluiting op toiletten en buitenkraan 

• Wateronthardingsinstallatie 

• CV op aardgas met condensatieketel (hoog rendement) en digitale programmeerbare kamerthermostaat  

(voorzieningen voor eventuele latere plaatsing van een warmtepomp) 

• Vloerverwarming op gelijkvloers en 1e verdieping + bijkomende sierradiator in badkamer 

• Keramische vloeren en plinten naar keuze op volledige gelijkvloers, badkamer en toiletten  met handelswaarde 40€/m² (berging 30€/m²) 

• Muurtegels naar keuze in de badkamer (zone bad en douche) met handelswaarde 40€/m²  

• Trap in massief hout 

• Balansventilatiesysteem type D met warmterecuperatie 
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• Fotovoltaïsche panelen zijn voorzien en worden geplaatst op het hellend dak  

• De oprit vanaf de Vrouwenstraat tot het kruiwagenpad wordt uitgevoerd met een onderbedding in steenslag en een toplaag in Dolomiet. 

Algemeen en inbegrepen: 

• ABR-polis: alle bouwplaats risico verzekering tot voorlopige oplevering 

• Verzekering 10-jaarlijkse aansprakelijkheid 

• Architect- en ingenieurskosten, Veiligheidsdossier, EPB dossier, Ventilatieverslag, en Blowerdoortest (om E peil te optimaliseren) 

• Algemene reiniging vd woning voor oplevering 

Niet inbegrepen / optioneel / divers: 

• Bevloering in de slaapkamers en nachthall (=effen chape – klaar voor plaatsing van bvb laminaatparket) 

• Carport-berging  

• Opgegeven handelswaarden of budgetten gelden incl. btw 

• Aansluitingen 

U wenst meer info of een bezoek aan een kijkwoning of lopende werf? 

Neem met ons contact op via 09 280 78 33 of via info@vanhoutven.be 
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Overzicht alle loten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@vanhoutven.be


                                                                                                                                  

T 09 280 78 33 | E info@vanhoutven.be |  

16 

Wat is een BEN-woning?        

BEN  =  Bijna Energie Neutraal 

Vanaf 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Europa bijna-energieneutraal zijn. Deze nieuwe maatregel past binnen het 

uitgetekende milieubeleid. Wat is bijna-energieneutraal zijn dan? De Europese richtlijn Energieprestaties van Gebouwen 

(EPBD = Energy Performance of Buildings Directive) stelt:  

"Een bijna-energieneutraal gebouw: gebouw met een zeer hoge energieprestatie. De dichtbij nul liggende of zeer 

lage hoeveelheid energie die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit hernieuwbare 

bronnen, en dient energie die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd te bevatten." 

Wat BEN-woningen dus anders maakt dan andere, traditionele nieuwbouwen is het bijzonder lage energieverbruik en de hernieuwbare energie. Zowel 

verwarming, ventilatie, koeling als warm water halen hun energie daarom uit groene energiebronnen. Om die energieconsumptie tot de vereiste normen te 

beperken betekent de facto ook dat BEN-woningen en -appartementen zeer goed geïsoleerd  

Nieuwbouwen zijn pas 2021 verplicht om BEN te zijn, maar er zijn nu al verschillende voordelen.  

• Een beter comfort door minder warmteverlies en minder tocht 

• Een zeer lage energiefactuur 

• Kleinere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 

• Uw woning voldoet nu al aan de toekomstige normen en behoudt zijn waarde ook na 2021 

• U helpt klimaatverandering tegen te gaan 
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7 voorwaarden: 

Een gebouw is pas BEN als er voldaan is aan zeven voorwaarden. Bij Van Houtven voldoen we aan deze voorwaarden, zodat u kan genieten van de 

voordelen van een BEN-woning of -appartement. 

1. Het E-peil moet lager zijn dan of gelijk zijn aan E30.  

2. Het K-peil moet lager zijn dan of gelijk zijn aan K40.  

3. De constructiedelen (daken, muren, vloeren, vensters, glas en deuren en poorten) moeten voldoen aan specifieke Umax-eisen.  

4. De netto-energiebehoefte voor verwarming is gelijk aan of kleiner dan 70 kWh/m².  

5. Het risico op oververhitting is beperkt  

6. Verplichte ventilatievoorzieningen  

7. Minimumaandeel hernieuwbare energie  

U kan meer informatie vinden op de website: WWW.IEDEREENBEN.BE 
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