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EEN UNIEK BOUWSYSTEEM IN MASSIEF HOUT



VOORWOORD
Diepgewortelde 
liefde voor hout

“Ons concept steunt op 
meer dan 35 jaar ervaring 
in de bouwsector en een 
grondige expertise en
kennis van duurzame 
bouwtechnieken.”

Alex Goeminne

CEO Van Houtven

De debatten over milieu- en klimaatproblematiek 

zijn heel actueel. We weten dat de bouwsector 

verantwoordelijk is voor bijna 40% van de wereldwijde 

CO2-uitstoot en we zullen in deze sector grote stappen moeten nemen om de 

klimaatdoelstellingen van 2050 te behalen.

Bouwen gebeurt vandaag nog te veel met vervuilende materialen zoals beton, 

staal, zand, ed. én nog te veel met de blik op de eeuwige euro. Er is veel meer 

winst te behalen dan enkel maar de kostprijs van het gebouw zelf (Ecologie, 

gezondheid en comfort, innovatief bouwen, etc). 

De bouwwereld is intussen wel wakker geschud 

en in beweging, maar er moet toch meer samen 

gewerkt worden en meer bewustwording

worden gecreëerd. “De dringende nood aan 

klimaatverandering vraagt om een ingrijpende 

mentale verandering bij iedereen”, benadrukt Alex 

Goeminne.

We moeten, meer onze aandacht richten op de 

materialisatie, het proces en de herbruikbaarheid 

van bouwmaterialen. Hout is een natuurlijk 

materiaal, groeit elke dag aan en absorbeert

bovendien CO₂ uit de atmosfeer. Ook het 

bouwproces met onze Massieve Technische 

Houtpanelen verloopt veel effi ciënter dan een 

traditionele bouw. Denk maar aan de daling in transportbewegingen, 

personeel, waterbehoefte, etc.

Onze manier van bouwen steunt op meer dan 35 jaar ervaring in de 

bouwsector maar ook van onze expertise en kennis van duurzame 

woontechnieken. Als bouwfi rma willen wij onze verantwoordelijkheid 

opnemen om de klimaatdoelstellingen nu reeds te behalen en innovatieve 

bouwconcepten te ontwikkelen om toekomst gericht en effectief ‘sustainable’ 

te bouwen.

4
Het massieve houtbouwsysteem
Een innovatief houtbouwsysteem 

waarbij ecologie, effi ciëntie & com-

fort voorop staat. 

14 16 18
Onze werkwijze De kijkwoning Over ons
Een persoonlijke en professionele 

aanpak waarbij de klant 

centraal staat.

Een concept dat steunt op 

meer dan 35 jaar ervaring 

en expertise.

Diepgewortelde liefde 

voor hout sedert 1958.
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Onze Massieve 

geprefabriceerde 

Technische Houtpanelen 

worden gebruikt voor dragende 

wand-vloer- en dakplaten. De basis 

van onze Massieve Technische 

Houtpanelen zijn OSB-4 platen van 

25mm dikte, 2,8m breedte en 15m 

lengte. Deze platen worden met 

elkaar verlijmd, met een solventvrije

en waterafstotende lijm door middel 

van hogedruk persen à rato 10 ton/

m². Techniekschachten en boringen 

voor de montage worden door ons 

engineersteam en volgens specifi eke 

wensen en noden, millimeter juist 

in ons atelier in alle bouwelementen 

voorzien.Het hout, gebruikt voor dit 

systeem, is afkomstig uit duurzame 

Europese bosbouw. Wanneer je een 

boom op de juiste leeftijd velt, als hij 

bijna het maximum aan CO2 heeft 

opgenomen en niet echt meer kan 

groeien, dan is het de beste oplossing 

om hem als bouwmateriaal te gaan 

gebruiken. Daarbij komt nog dat voor 

de productie van houten materialen 

er veel minder fossiele energie nodig 

is in vergelijking met de productie 

van staal, beton of kunststof.

60 360
Wist u dat een gemiddelde 
woning voor de opslag van 
+- 60 ton CO2 zorgt?

Wist u dat in Europa elke 

minuut het houtvolume 

voor de bouw van 360 

ecologische woningen 

aangroeit?

Kies voor mooi  én   duurzaam

Door het gebruik van hout als 

bouwmateriaal, helpen we mee aan 

de transitie naar circulair en energie 

neutraal bouwen, welke wereldwijd 

aan een opmars bezig is.

Houten constructies kunnen zeer 

snel worden gebouwd, aangezien 

 Minimalistische moderne villa.    

 Sint-Martens Latem.

Arch. Blomme  

de bouwtijd door de hoge 

mate van prefabricage enorm 

wordt verkort. Bovendien 

is een droogfase bijna niet 

nodig, zodat de aansluitende 

werkzaamheden meteen 

kunnen gestart worden.

EEN UNIEK BOUWSYSTEEM

• PEFC-label

• Conformiteitserkenning ETA-13/0784

• DIN en ISO 500001 gecertifi ceerd

Bouwen met onze Massieve Technische Houtpanelen biedt tal van voordelen 
en kan op veel verschillende gebieden gebruikt worden (nieuwbouw, 

verbouwing, extra verdiep, bijbouw, modulaire eenheid, etc.) 
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Massieve houtbouw biedt de architect een waaier aan 

mogelijkheden en voordelen. Het is geschikt voor alle 

bouwstijlen dankzij de vele ontwerptechnische opties 

en de bewerkbaarheid van hout. Denk aan complexe 

vormgevingen, grote uitkragingen, ronde uitkragingen, 

enz., kortom bijna alles is mogelijk.

Secties/afmetingen en koude bruggen worden tot 

een minimum herleid. Onze Massieve Technische 

Houtpanelen kunnen belast worden op zowel druk- als 

trekkracht, terwijl er met een traditionele bouwwijze al 

gauw verschillende materialen worden gebruikt hiervoor 

(baksteen/beton/staal), wat resulteert in tijdswinst en 

kostenbesparing.

Vrijheid voor  
architect & bouwheer

VOOR DE BOUWHEERVOOR DE ARCHITECT

Massieve houtbouw biedt ook de bouwheer een grote 

mate aan flexibiliteit. Alle bouwstijlen zijn mogelijk, 

van modern tot klassiek. Van groot en luxueus tot klein 

en compact.

Houtbouw betekent niet dat het gebouw automatisch 

een houten uitstraling krijgt. Het kan immers op 

allerlei manieren afgewerkt worden volgens uw 

persoonlijke stijl en voorkeur, net zoals bij een 

traditionele woning.

• 100% circulair en CO2 negatief ruwbouwsysteem

•  Massief Technisch Hout met PEFC-label, waterafstotend en solventvrij

•  Isolatiewaarde van λ= 0,13 W/mk 

•  Zeer goede akoestische eigenschap gezien massa van 640kg/m³

•  Uitermate drukvastheid: 17.6 N/mm² (snelbouw : 4N/mm²)

•  Mogelijkheid tot 5/+ verdiepingen

•  Uitstekende luchtdichtheid - naadloze wanden tot 15m lengte

•  Heel snelle en droge bouwmethode (+- 6 weken voor een WWD woning)

•  Meer bruikbaar woonvolume - totale afgewerkte buitenmuurstructuur v.a. D 28 cm

Ons innovatief houtbouwsysteem leent zich nagenoeg 
voor elk architectenplan en/of bouwdroom

Deze moderne woning betreft een afbraak en heropbouw 

aan 6% BTW. De woning in massieve houtbouw wordt 

gebouwd met oa. een carport, overdekt terras en met 

duurzame bouwtechnieken (zonnepanelen, warmtepomp, 

balansventilatie, ... etc.) Zo bekomen wij een bijna energie 

neutrale woning  met minimale energiekosten, maximaal 

wooncomfort en dit zonder fossiele energiebehoeftes.

Moderne woning

NAZARETH

Van Houtven bouwde in Sint-Martens-Latem 

deze prachtige woning volgens de regels van de 

klassieke bouwkunst. Klassieke woningen zijn 

ook mogelijk in massieve houtbouw en herleiden 

de secties en afmetingen van draagwanden tot 

een minimum.

Klassieke woning
SINT-MARTENS-LATEM

v TECHNISCHE ASPECTEN
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Dit uniek, bijna energieneutraal en CO2-arm 

project werd door Van Houtven van A tot 

Z ontworpen en gerealiseerd in opdracht 

van een investeerder volgens het principe 

van Design & Build. De vzw Ter Wilgen 

Fonds beschikte in Deinze over twee naast 

elkaar gelegen alleenstaande woningen 

die niet langer aan de huidige leefnormen 

beantwoordden en dus niet langer verhuurd 

konden worden. Op zoek naar een oplossing 

om deze twee panden te herbestemmen, 

kwam de vzw bij Van Houtven terecht. Een 

diepgaand en transparant gesprek later werd 

beslist een haalbaarheidsstudie te laten doen 

met kosten/baten-analyse. Van Houtven nam 

vervolgens architectenbureau 3XA uit Deinze 

onder de arm om een Design & Build-voorstel 

uit te werken op maat van de vzw.

Residentie Ter wilgen
DEINZE

Residentie ter Wilgen Deinze.  

Arch. Jan Blomme.

De Design & Build-Methode
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ECOLOGISCH SYSTEEM
CO2-neutrale en circulaire bouwmethode

Vergelijking van netto-emissie van 
CO₂ van het hout ten opzichte van 
diverse materialen (Kg).

-900
HOUT

Dit compenseert

PVC
+3.875

BETON
+310

STAAL
+12.788

ALUMINIUM
+20.925

Uitstoot van 4.133km

aan uitlaatgassen van 

een middenklasser

Elektriciteitsverbruik

van 8 huishoudens 

in één maand

AANGENAAM WONEN

PERFECT GEÏSOLEERD

Met bovenstaande wandopbouw 

van ±28cm bekomt men 

probleemloos de BEN-norm. 

Door de fabricatie en plaatsing 

van groot formaat panelen tot 

15m lengte, zijn naden beperkt

tot het minimum. Het paneel 

op zich is perfect luchtdicht, 

zelfs voor de uitvoering van 

zadeldaken.

AKOESTISCH COMFORT

Door de aanwezige massa 

(640 kg/m³) wordt voldaan 

aan de norm voor akoestisch 

comfort.

MEER WOONVOLUME
7 à 8 % meer woonoppervlakte dan 

bij traditioneel - of houtskeletbouw 

woningen.

Bv. bij een oppervlakte van een 

woning van 250 m² heb je met onze 

panelen een extra kamer of volume 

van +/- 17,5 m² meer. Dit door de 

smalle binnen & buitenmuren.

AANGENAAM 
BINNENKLIMAAT
Aangenaam 

binnenklimaat door 

vochtregulerende 

eigenschappen van 

massief hout. 

+

Moderne woning.

Zulte.

STERKE BRANDWEERSTAND

Massieve houtbouw systemen 

zijn brandveiliger dan traditionele 

bouwconstructies. Bv. Paneeldikte 

10 cm+ 16 cm EPS + sierpleister = 

RF60 (bij muurbelasting tot 5 ton/m1) 

Afbrandsnelheid: 0,75 mm per minuut.

DE VOORDELEN
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VERNIEUWENDE  
BOUWMETHODE

LAAG EIGEN GEWICHT (640 KG/M3)
Constructies zijn tot 60% lichter t.o.v. traditionele bouwmethoden waardoor speciale of 

bijkomende funderingstechnieken vermeden of eenvoudiger uitgevoerd kunnen worden.  

Dragende constructies tot 5 bouwlagen zijn mogelijk met een paneeldikte van 10 cm . Bij 

hogere constructies worden de paneeldiktes per 2,5cm aangepast. Het is bijgevolg dan ook 

de bouwmethode bij uitstek om extra verdiepingen uit te voeren op bestaande constructies 

waar gewicht en korte bouwtermijn cruciaal kunnen zijn.

VEEL MOGELIJKHEDEN QUA AFWERKING
Een brede waaier aan mogelijkheden:

Buitenzijde: Isolatie + sierpleister, steenstrips, gevelsteen, hout,…

Binnenzijde: Spuitplamuur, betegeling, behang,  

schilderwerk, kleurvernis-olie, gipsplaat, …

SOLVENTVRIJE, WATERVASTE  
VERLIJMING
“Food-certificatie”

WATERNEUTRALE RUWBOUW
Geen waterbehoefte voor de productie en 

plaatsing van de massieve panelen.

UITERMATE VORMVAST
d.m.v. homogene en gelaagde opbouw. 

Vormverandering 0,005% loodrecht als 

evenwijdig. Bij wijziging per 1% vochtig-

heidsgehalte.

VEILIG EN NET OP DE WERF
Meer veiligheid en netheid voor iedereen  

op de werf gezien ruwbouwafval quasi  

onbestaand is.

DE VOORDELEN

Aaneengeschakelde woningen 

in Zulte.
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Van de eerste schets tot 
‘Turn key’ project

Bouwen is voor velen een grote droom. In dat avontuur 
kunnen wij u van start tot fi nish bijstaan: binnen uw budget, 
rekening houdend met uw persoonlijkheid en voorkeuren en 

met veel aandacht voor kwalitatieve duurzame materialen 
en energiezuinigheid.

Heeft u een architect?

Ja Nee

Traditionele 
methode

Vrijblijvend gesprek1

VOORDELENGeen zin of tijd in zoektochten 

naar verschillende architecten 

en aannemers?

Met de Design & Build-

methode hoeft dat helemaal 

niet. Wij ontzorgen in de eerste 

plaats de bouwheer.

Van Houtven–Houtbouw   

groepeert en superviseert alle 

bouwactoren van bij de 

ontwerpfase t.e.m. uw 

instapklaar TURN KEY-project 

samen met de architect.

• Slechts 1 aanspreekpunt en 

verantwoordelijke voor het volle-

dige project

• Budgetbeheersing

• Transparante en 

rechtstreekse communicatie en 

feedback naar de bouwheer over 

het verloop van zijn project

• Permanent deskundig 

advies inzake materiaal 

gebruik en technieken

• Zeer aanzienlijk tijds- en 

kostenbesparend voor de 

bouwheer en architect, gezien 

foutmarges bijna onbestaand zijn

Design & Build-methode

Ook als u al een architect heeft, 

kunt u bij ons terecht voor het 

realiseren van uw ecologische 

woondroom. In een verkennend 

gesprek met u en uw architect 

bespreken we uitgebreid uw 

bouwplannen. Daarna maken wij 

voor u een gedetailleerde offerte

en stellen wij u verschillende 

prijsopties voor. Wanneer u 

de offerte goedkeurt, gaan 

we van start met uw massieve 

houtbouw!

DE WERKWIJZE

Moderne woning. 

 Nazareth.

Arch. Verleye

Geen plannen 

zonder een eerste 

kennismaking. 
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4

Op basis van uw definitieve bouwplannen maken 

wij een complete bouwstudie.  

Vervolgens ontwerpen we een gedetailleerde 3D 

schets van uw project waarin alle  

technieken en sanitaire voorzieningen  

worden getekend. De knelpunten worden vooraf 

zorgvuldig in kaart gebracht zodat de  

plaatsing vlekkeloos kan verlopen. Elk massief 

houtbouw project wordt volledig opgevolgd door 1 

projectleider-ingenieur en in nauwe samenspraak 

met architect en bouwheer.

Na productie worden de massieve houtpanelen 

getransporteerd naar de werf. Met een 

montagekraan worden deze geplaatst volgens 

het ontworpen plan. De ruwbouw van een 

doorsnee woning kan geplaatst worden in minder 

dan 3 dagen. Doordat het hout waterafstotend 

is, kan de plaatsing plaatsvinden in bijna alle 

weersomstandigheden. Bovendien is een droogfase 

niet nodig, zodat de aansluitende werkzaamheden 

meteen gestart kunnen worden.

Engineering

Plaatsing

3
Wanneer alles met de bouwheer en  

architect overlopen en goedgekeurd is,  

beginnen wij aan de productie van de  

massieve houtpanelen.  Met behulp van  

computergestuurde CNC-bewerkingscentra 

worden alle raam/deuropeningen op voorhand 

tot op de mm precies uitgesneden, alsook de 

nodige schachten voor elektrische bekabeling 

en sanitaire leidingen.

Productie

Neem je liever zelf de afwerking in handen?

De moeilijke en technische  

aspecten bij het bouwen van een 

huis worden overgenomen door  

ons bedrijf.

Wij staan in voor de bouw en de technische aspecten van de woning en 

u neemt de afwerking zelf in handen.

U heeft een volledige  

keuzevrijheid wat betreft de  

materialen voor afwerking  

binnenin, waardoor u dan zelf kan 

kiezen volgens uw smaak en budget.

Indien je zelf een handige  

bouwheer bent (of een handige  

harry in de familie hebt), kan u zo 

flink wat centen besparen.

DE CASCO PLUS FORMULE

5

Eens de ruwbouw woning wind- en  

waterdicht is, kan u ervoor kiezen om de   

coördinatie van de binnen- en buiten  

afwerking van uw project volledig door  

ons te laten uitvoeren of in samenwerking met 

derden.

Ook hier garanderen wij een professionele en per-

soonlijke begeleiding.

Afwerking

DE WERKWIJZE VAN DE EERSTE SCHETS TOT DE SLEUTEL OP DE DEUR

Woonproject te Deinze. 

Arch. 3XA
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Welkom in onze 
kijkwoning!

BINNENKORT 

WELKOM

VOOR EEN 

BEZOEK

Debatten over de milieu- en klimaatproblematiek zijn heel 
actueel. De spreekwoordelijke baksteen in onze magen 
wordt alsmaar groener. Duurzaamheid is een hot topic. 
Meer en meer mensen willen immers duurzaam bouwen 
om zo de toekomst van onze planeet veilig te stellen. 
Koester jij ook duurzame bouwplannen?

Onze inspirerende kijkwoning in massief hout 

in Astene toont hoe een modulaire opbouw 

kan bijdragen tot een andere manier van 

bouwen waarbij duurzaamheid voorop staat. 

Het is een ruime en moderne gezinswoning 

opgebouwd in massief hout, omgeven door 

het groen. Open ruimtes en grote glaspartijen

halen het licht naar binnen. Zo hou je contact 

met tuin en zwemvijver en loopt het interieur 

vloeiend over in de buitenruimte.

Wist u dat ons massief 

houtbouwsysteem geschikt is 

om complexe en duurzame 

ontwerpen te reasliseren?

 Minimalistische moderne villa. 

 Astene (Deinze)

Arch. Vekeman



ONZE KIJKWONING TE ASTENE

“Ons concept steunt op meer dan 35 jaar ervaring 
in de bouwsector en een grondige expertise en 
kennis van duurzame bouwtechnieken.”

De architecturale mogelijkheden zijn 

nagenoeg onbeperkt zonder in te boeten 

aan kwaliteit, esthetiek en duurzaamheid. 

Thema’s als duurzaamheid en circulariteit 

willen we zo vroeg mogelijk in het 

bouwproces meenemen. 

GREEN MATCH MADE IN HEAVEN

De bouwindustrie staat voor grote 

uitdagingen. Dit concept is het resultaat 

van meer dan 35 jaar ervaring in de 

bouwsector maar ook van onze expertise 

en kennis van duurzame bouwtechnieken. 

Als bouwonderneming willen wij onze 

verantwoordelijkheid opnemen, oplossingen 

zoeken voor toekomstbestendig bouwen en 

innovatieve ideeën uitwisselen. Bouwen met 

hout heeft een absolute positieve impact op 

de klimaatproblematiek. Het is de ‘perfect 

match’.

• Hout als bouwmateriaal

• Veel aandacht naar de technische afwerking van de woning en de 
functionaliteit ervan

• Intense wisselwerking tussen architectuur en natuur

• Een unieke vorm van duurzaam bouwen

Deze woning biedt veel ruimte en lichtinval 

waarbij de modernste technieken 

toegepast worden om een energiezuinige en 

milieuvriendelijke woning te bekomen.

Een perfect geïsoleerde bouwschil, 

zonnepanelen, een warmtepomp Viessmann 

op geothermie van de laatste generatie, een 

type D ventilatiesysteem, ... etc, zorgen voor 

een maximaal leefcomfort en minimale 

energiekosten en dit zonder het gebruik 

van fossiele brandstoffen.

KRACHTLIJNEN VAN DE 
KIJKWONING IN MASSIEF HOUT
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Onze wortels bevinden 

zich sedert 1958 reeds 

in de in de fascinerende 

houtsector.

Vader & zoon Goeminne verdiepten 

zich vol passie in de houtwereld om 

daarna een eigen bouwbedrijf op te 

richten.

Ruim 35 jaar lang verzorgt Van 

Houtven de bouw en renovaties 

van woningen, villa’s, kantoor- en 

appartementsgebouwen op de 

traditionele manier.

We zijn beslist trots op deze 

realisaties.

Maar wij zijn steeds gefascineerd 

door duurzame bouwprocessen en 

innovatieve woonvormen en Van 

Houtven ontdekt het innovatieve 

hightechbouwsysteem in massief 

hout waarmee we terug naar ons 

roots keren.

Dit massief houtbouwsysteem kan 

zelfs de nadelen van het traditioneel 

bouwen omzeilen. Dit is beslist een 

win-winsituatie voor alle partijen.

Als hecht en ondernemend team 

stellen we immers alles in het 

werk om uw bouwdromen waar te 

maken.

INNOVATIE

Niet enkel de ecologische 

motivatie, maar ook  de kosten- en 

tijdbesparende voordelen maken dit 

systeem bijzonder interessant voor 

zowel de bouwfi rma, architect als 

bouwheer.

Hoewel Van Houtven ook zeer 

trots is op zijn realisaties op de 

traditionele manier, omzeilt 

massieve houtbouw ook diverse 

nadelen van het traditioneel 

bouwen.

Door het gebruik van deze massieve 

technische houtpanelen worden 

zwaktes zoals naden, zettingen 

tussen verschillende materialen, 

ingesloten vocht en lange 

constructie tijden vermeden.

Op deze manier blijft Van Houtven 

innoveren om uw bouwdromen nog 

beter waar te maken.

Onze visie en historie

OVER ONS
SINDS 1958

1958
Oprichting van Goeminne 

Hout-Bois NV door vader André 

Goeminne die zich verdiept in 

de fascinerende houtwereld. 

Later vervoegt zijn zoon Alex 

zich in het bedrijf.

1986
Oprichting Van Houtven 

NV. Alex richt met zijn 

vrouw zijn eigen bouwfi rma 

op, welke de bouw van 

woningen, appartementen en 

kantoorgebouwen verzorgt.

2018
Volledige focus op de 

massieve houtbouw.

Later vervoegt ook dochter 

Charlotte het bedrijf.

Enkele realisaties van Vanhoutven houtbouw. 

Ontdek meer op onze website.

ZOTTEGEM

4 duurzame woningen

ZULTE

Ruime woningen

Deinze

Residentie Ter Wilgen

NAZARETH

Moderne woning

ZULTE

4 moderne woningen

AALTER

Klassieke woning

REALISATIES
VAN KLASSIEK TOT TRADITIONEEL
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Uw totaalpartner 
voor massieve 

houtbouw

www.vh-houtbouw.be
09 282 90 30

Kapellestraat 2 Bus 3
9800 Astene (Deinze)
info@vanhoutven.be

Grootse dromen, grootste plannen?
Wij zijn heel benieuwd ze te horen!


