KWALITATIEVE HOUTBOUW

De woningen van Domaine Belle Cour worden gebouwd met natuurlijke bouw- en
isolatiematerialen op basis van hout. De houtbouw heeft zich de afgelopen decennia - met name in
omringende landen - sterk ontwikkeld en kent vele voordelen:


Veiligheid
Een houten huis is constructief gezien net zo brandveilig, dan wel brandveiliger dan een
stenen of stalen woning. Hout behoudt lange tijd zijn draagkracht bij brand, houten
constructies blijven bij brand zelfs langer staan.



Woongenot
Een woning met een prettig binnenklimaat, dat wil toch iedereen. En hout heeft een gunstig
effect op het binnenklimaat.
Afkoelen en opwarmen gaat gelijkmatiger dan bij andere materialen. Daardoor is een houten
huis koel in de zomer en warm in de winter en zorgt zo voor aangename temperaturen.
Hout houdt de luchtvochtigheid stabiel, hout “ademt”. En natuurlijk is hout gewoon mooi om
naar te kijken: het geeft een rustgevende en natuurlijke atmosfeer.



Energiebesparing
Bij houten woningen is sprake van een hoge energiebesparing.
Een houten woning geeft een goede isolatie: in de zomer komt de warmte er niet snel in en
in de winter houdt een houten woning de warmte langer vast. En een houten woning voelt
behaaglijk.



Duurzaam
Houtbouw is duurzaam. Het gebruik van hout voor woningen zorgt voor aanplant van nieuwe
bomen - zelfs meer dan er worden gekapt -, zodat er geen sprake is van roofbouw.
De verwerking van boom tot bouwmateriaal kost relatief weinig energie, in vergelijking met
beton- en staalbouw in de traditionele bouw.



Korte bouwtijd
Een houten woning kan in relatief korte tijd gebouwd worden. Doordat veel voorbereiding in
de werkplaats gebeurt, wordt de bouwtijd op locatie wezenlijk ingekort. In de werkplaats
worden onder ideale omstandigheden de grote houtbouwonderdelen voorgemonteerd.
Omdat een belangrijk deel van het werk in de werkplaats gebeurt, is de bouw van de woning
minder afhankelijk van het weer.



Droogbouwprincipe
De woningen worden gebouwd volgens het droogbouwprincipe wat betekent dat de
woningen vrijwel droog worden opgeleverd.

Dit zijn de belangrijkste voordelen van de hedendaagse, kwalitatieve houtbouw. Uiteraard
lichten wij de voordelen en kenmerken graag toe in een persoonlijk gesprek. Neem contact
op via info@domainebellecour.nl

