
Groen en slim wonen in Oudenaarde

15 app en 3 tuinappartementen
in de opgewaardeerde stationsbuurt



Een mooi eerbetoon aan Luc en Louis

Een speciaal project

Een naam die je vertrouwen waard is

De naam van dit unieke project kon niet beter gekozen worden.  

Het is een eerbetoon aan twee ereburgers van Oudenaarde, Luc Van Nevel 

en Louis Degen.

Luc Van Nevel , de voormalige baas van Samsonite, werd in 2004 het ere-

burgerschap toegekend voor zijn grote verdiensten, vooral op het vlak van 

tewerkstelling.

Louis Degen, tevens ex-ceo van de koffergigant, viel dezelfde eer al vroeger 

te beurt, namelijk in 1972.

KUB wil meewerken aan het uitbouwen van moderne steden en 

gemeenten, door ernaar te streven om mensen zo comfortabel 

mogelijk te laten wonen in stedelijke omgevingen.

KUB wil hedendaagse woongelegenheden bouwen, die vol-

doen aan de laatste normen en waar mensen zich thuis voelen. 

De verregaande begeleiding bij het maken van keuzes levert 

sterk gepersonaliseerde resultaten op.  

Daarbij is het van groot belang dat het bouw- en/of koopproces 

geen stress veroorzaakt. 

De uitstekende locaties worden zorgvuldig gekozen met het 

oog op potentiële meerwaardes en/of een hoog huurrendement.De aanpak van dit project is ietwat anders dan gewoonlijk en daarom 

innovatief te noemen. Opvallend zijn de grote voorbouw (15 appartementen) 

met grote terrassen, de grote gemeenschappelijke tuin en de 3 aparte 

tuinappartementen. Alle units hebben tuinzicht en uitzicht op de oude,  

te renoveren tramhalte. Onder het terrein is er ruimte voor 19 voertuigen  

(17 staanplaatsen en 2 garages) en dit via een moderne autolift.

“Het was een mooie uitdaging om ervoor te 

zorgen dat geen enkel appartement gelijk  

is qua grondplan. Ook de integratie van 

de bestaande statige gevel in de façade is 

goed gelukt. Het speelse karakter van de 

architectuur is daardoor niet verstoord. Maar 

de belangrijkste troef van dit project zijn de 

ondergrondse garage-staanplaatsen, die de 

ruime gemeenschappelijke tuin een soort 

parkgevoel verlenen.”

Architect  
Johan Van Leuven: 

 
“Elk appartement is 
uniek en heeft grote 
terrassen.”

KUB staat voor:

• persoonlijk en direct

• flexibel en snel

• no-nonsense

• oog voor detail

• lokale verankering

• klant staat centraal
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Dit is wat Luc & Louis  
uniek maakt voor  

eigenaars en investeerders

Luc & Louis surft mee op de golf van de  

Oudenaardse stadsvernieuwing, die een 

onvoorstelbare opwaardering zal betekenen 

voor de stationsbuurt. De stadszone tussen 

het station en de voormalige textielsite zal 

volledig herleven door de integratie van 

groen, horeca, woon- en ondernemersunits, …

Ligging en bereikbaarheid zijn sleutelwoorden 

in hedendaagse woonprojecten.  

De onmiddellijke nabijheid van het station  

(4 min te voet), de rijksweg N60 (2 min) en  

het historisch stadscentrum van Oudenaarde 

(10 min te voet) voldoet daar zeker aan.

Zowel residerende eigenaars als investeerders (kleinere 

units obv rendement) komen aan hun trekken in Luc & Louis. 

Alle units kennen sowieso een kwalitatieve afwerking.

De residentie is mountainbike- en  

fietsvriendelijk, met afspuitmogelijkheden 

en oplaadmogelijkheden voor elektrische 

fietsen bij de fietsstalling.

• Ligging

• Groen

• Stadsontwikkeling

• Rendement

Deze visualisatie is niet bindend en kan afwijken van het defintieve ontwerp.



Slimme duurzaamheid troef

Residentie  
Luc & Louis is in veel 
opzichten ingesteld 
op de toekomst.  

 BEN-appartementen:  

Bijna Energie Neutraal

 Zonnepanelen

 Een aantal appartementen vol-

doen aan de adviezen van de 

Vlaamse regering om woningen 

snel en makkelijk aanpasbaar te 

maken voor ouderen, zodat zij er 

langer kunnen blijven wonen

 Gebruik van regenwater (toiletten in private  

delen, groenirrigatie en afspuitkraan fietsen)

 Oog voor voldoende waterinfiltratie in  

bodem (gebruik van waterdoorlatende klinkers, 

infiltratieputten, ...)

 Groendaken bufferen de riolering

 Toegangspoort in de inrit

 Slimme en veilige  

pakketbrievenbussen

 Ventilatiesysteem met app-bediening

 Vloerverwarming

 Slimme thermostaat

 Ruime gemeenschappelijke tuin  

(distancing mogelijk indien nodig)

 Mogelijkheid tot elektrische laden van  

voertuigen in de kelder

 Dubbellaagse stalling in ruime fiets- 

berging met oplaadpunten

Energie/milieu Water Levenslang Wonen Comfort Veiligheid



Gelijkvloers

APP. 140 A

97m2 / terras 21m2

APP. 142 bus 01 01

103m2 / terras 22m2

APP. 142 bus 01 02

82m2 / terras 28m2

APP. 144 bus 01 01

94m2 / terras 28m2

TUINAPP. 144 BUS 01 03

72m2 / terras 23m2

TUINAPP. 144 BUS 01 02

89m2 / terras 12m2 & 20m2

De afgebeelde plannen kunnen afwijken van de definitieve plannen. 

APP. 140 A APP. 142 
bus 01 01

APP. 142 
bus 01 02

APP. 144 
bus 01 01

APP. 144 bus 01 03

APP. 144 bus 01 02

Verdieping +1

APP. 142 bus 02 01

123m2 / terras 52m2

APP. 142 bus 02 02

67m2 / terras 24m2 & 6m2

APP. 144 bus 02 01

90m2 / terras 25m2 & 12m2

APP. 144 bus 02 02

104m2 / terras 18m2 & 4m2

 

 

APP. 144
bus 02 01

APP. 142
bus 02 02

APP. 142
bus 02 01

APP. 144
bus 02 02

De afgebeelde plannen kunnen afwijken van de definitieve plannen. 

VERKOCHT  

VERKOCHT  

VERKOCHT  

VERKOCHT  

VERKOCHT  

VERKOCHT  
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Verdieping +1  tuinappartement

TUINAPP. 144 bus 02 03

99m2 / terras 51m2

APP. 144 bus 02 03 

De 3 tuinappartementen hebben 

zongerichte grote terrassen en situeren 

zich achteraan het terrein van Luc & Louis.

Deze visualisatie is niet bindend en kan afwijken van het defintieve ontwerp.De afgebeelde plannen kunnen afwijken van de definitieve plannen. 



 

APP. 142 bus 03 01

157m2 / terras 21m2

APP. 142 bus 03 02

67m2 / terras 17m2

APP. 144 bus 03 01

91m2 / terras 20m2 

APP. 144 bus 03 02

95m2 / terras 16m2 

APP. 142
bus 03 01

APP. 144
bus 03 01

APP. 144
bus 03 02

APP. 142
bus 03 02

Verdieping +2

De afgebeelde plannen kunnen afwijken van de definitieve plannen. 

VERKOCHT  

VERKOCHT  

VERKOCHT  



De afgebeelde plannen kunnen afwijken van de definitieve plannen. Deze visualisatie is niet bindend en kan afwijken van het defintieve ontwerp.

Verdieping -1Verdieping +3

APP. 142 bus 04 01

103m2 / terras 28m2  & 6m2

APP. 142 bus 04 02

75m2 / terras 22m2

APP. 144 bus 04 01

79m2 / terras 21m2

APP. 142
bus 04 01

APP. 142
bus 04 02

APP. 144
bus 04 01

17 staanplaatsen en  
2 garages

autolift garage

garage

VERKOCHT  

VERKOCHT  



w
w

w
.a

b.
be

Slimme uilen  
investeren hier

Interesse? 

   WWW.KUB.BE   

  056 90 51 30

   WWW.IVA.BE   

  055 31 08 78


