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Rea l i sa t i e
Totale woningrenovatie met Masser warmtepompsysteem

In de Genkse Peerboomstraat staat een huis dat onlangs drastisch verbouwd en vergroot werd op basis van de oorspron-
kelijke nieuwbouw uit 1976. Deze ruime gezinswoning in de groene residentiële voorwijk van Genk werd in 2004 van de 
oorspronkelijke bouwers gekocht door het echtpaar De Paepe-Vrialmont. Zij kwamen meteen onder de charme van zowel 
het huis, zijn ligging en de grootte van het terrein: niet te groot, maar toch groot genoeg om ruimte te bieden voor la-
tere verbouwing naarmate het gezin zou uitbreiden. Het huis evolueert dus mee met zijn tijd en blijkt op zijn manier een 
stenen getuige van de maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen, alsook van de hedendaagse techno-
logie. De eerste olieschokken met petroleumschaarste en stijgende stookolieprijzen deden de bouwers halfweg de jaren 
zeventig allicht kiezen voor de zekerheid van elektrische vloerverwarming met accumulatie op voordelig nachttarief. Een 
strategische keuze die vandaag nog steek houdt, maar nu met de nieuwste spitstechnologie van de Masser warmtepomp 
en een optimale isolatie. Veilig, milieuvriendelijk, zuinig en prijsvoordelig!



Christelle Vrialmont: 
“Het was best een leuk huisje, met een typische stijl en fl ink wat karakter. Maar het was klein maar fi jn, maar het werd 
echt wel te klein. En er kwamen kosten aan. Dus hebben we besloten voor de korte pijn en tabula rasa. Alles wat weg 
kon en mocht is er uit verwijderd. Eigenlijk bleven alleen de fundamenten, de kelder, steunmuren en het dak over. Deze 
grondige renovatie en uitbreiding werd uitgetekend door een goede vriend van mijn man, architect Olivier Donckier uit 
Zutendaal.”

Architect Olivier Donckier: 
“Wij zijn als architectenbureau vooral actief in het adviseren van kopers en aannemers, als ook in de renovatie van appar-
tementsgebouwen en kantoorgebouwen. Nieuwe woningen doen we ook wel, maar niet zo veel. Maar met mijn ervaring 
inzake advisering en renovatie was dit toch wel een uitdaging die ik op vraag van mijn vriend Frank graag aangegaan 
heb. Bij kantoren en appartementen ontbreekt doorgaans de vrije grondoppervlakte voor het captatienet van Masser. 
Dus is dit project voor mij ook een uitstekende gelegenheid om de verwarmingsystemen met warmtepomp nader te 
bestuderen en ook de diverse oplossingen van de verschillende constructeurs te bestuderen. Zo zijn we in 2007 naar 
Batibouw getrokken en hebben alle stands van warmtepompbedrijven afgelopen. Dat heeft een heel leerzame vergelij-
kende studie opgeleverd…”

Bouwheer Frank De Paepe: 
“Ik herinner mij nog dat we met Olivier op de stands van de meeste bedrijven met verkopers te maken kregen, die vooral 
met kortingen en saloncondities argumenteerden. Maar bij Masser hadden we meer met ingenieurs te maken die hun 
zaak technisch heel goed kenden en serieuze met cijfers onderbouwde antwoorden konden geven. Ze konden ook heel 
wat referenties en getuigenwoningen geven, waarvan één hier vlakbij in de straat. Hun ervaring was positief maar ook 
kritisch. Dat schept niet alleen vertrouwen maar zo kom je ook te weten op welke zaken je moet letten.” 

Olivier Donckier:
“Typisch voor Masser is dat ze bij diverse fases met on-
deraannemers werken. Dat moet je wel nauwgezet op-
volgen om zeker te zijn dat iedereen op tijd zijn werk 
doet en er tijdig mee klaar is. Die planning moet haarfi jn 
kloppen want als er één achterop geraakt kom je met al 
wat moet volgen hopeloos in de knoei. Voor het aanbren-
gen en aansluiten van het captatienet en het afgiftenet, 
de condensor en het beheersysteem zorgt Masser zelf. 
Eigenlijk is het hele systeem vernuftig eenvoudig. Véél 
eenvoudiger dan andere systemen met circulatiepompen. 
Vandaar dat het nagenoeg probleemloos bedrijfszeker is. 
Ook de isolatie is van groot belang en moet zeer ver-
zorgd gebeuren om warmteverlies door lekken en kou-
debruggen te vermijden. We hebben gekozen voor een 



gespoten polyurethaanschuim van 8 centimeter, waarin 
de bekabeling en leidingen verzonken worden. Geëxtru-
deerd polyurethaan is duurder maar ook performanter 
qua isolatie dan pakweg glaswol of rotswol. We ‘purren’ 
ook de muren en het dak. Eigenlijk wordt het hele huis 
als het ware in een isolerende doos ingepakt. Ook de 
ramen hebben de beste isolatieprofi elen en zijn voorzien 
voor driedubbele beglazing.”

Frank De Paepe: 
“Het is inderdaad een hele investering, maar je hoeft ze 
maar één keer te doen. Aan een klassieke stookinstalla-
tie met stookolie moet je ook de kosten van de tank en 
schoorsteen rekenen. En ook met gas is er altijd nog het 
onderhoud, repareren en afschrijven van de brander. Je 
mag stellen dat het verschil tussen een traditionele stook-
installatie en een warmtepompsysteem zowat 5.000 euro 
bedraagt. Die meerprijs hangt ook af van de kost van de 
graafwerken en de verluchtingsinstallatie. Wij hebben ook 
wel een groot en een klein captatiesysteem. Een groot 
captatienet voor het stralingsnet in de vloer en een aparte 
kleine condensor voor sanitair warm water. Volgens de 
ervaring van andere Masser-klanten op het internet ge-
bruikersforum zou ik zo op een 800 euro per jaar aan 
elektriciteit voor de warmtepomp uitkomen. Maar voor de 
vorige elektrische vloerverwarming betaalde ik maande-
lijkse voorschotten van ruim 400 euro. Ik zeg nog eens: 
meer dan 400 euro per maand -  dat is bijna 5.000 euro 
per jaar! Dat was wel met de stroom voor koken, wassen 
en verlichting inbegrepen.”   

Olivier Donckier: 
“Gelukkig beschikken we over voldoende terrein rond 
het huis. Het captatienet heeft toch anderhalve keer de 
verwarmde vloeroppervlakte nodig. Dat betekent dat de 
hele voortuin en ook het stuk naast het huis benut wordt. 
Dat moeten we nauwkeurig in kaart brengen om te we-
ten waar de leidinglus van het captatienet loopt. Die lei-
ding ligt 60 tot 80 cm onder het maaiveld. Dat is minder 

diep en dus goedkoper qua graafwerken dan andere sys-
temen. Maar dat betekent ook dat we moeten opletten 
waar we graven of planten. Grote bomen zou ik sowieso 
afraden. Maar daarvoor is er volop plaats achteraan in 
de tuin…”

Frank De Paepe: 
“Voor de tuin achter het huis heb ik nog een beter idee. 
Ik heb namelijk altijd van een zwembad gedroomd. En 
ik weet dat voor de verwarming van een zwembad een 
warmtepomp ideaal is. Zeker als je de warmtepomp voor 
de verwarming van het huis in het koude seizoen kan 
gebruiken en tijdens de zomermaanden voor de ver-
warming van het zwembad. Er is ook nog een techni-
sche reden: de compressoren van warmtepompen, die 
te lang stilgestaan hebben (v.b. een hele zomer lang) 
kunnen ‘griperen’, bij gebrek aan smering. En die sme-
ring gebeurt wèl als ze blijven draaien. Dus is het ook 
beter voor de pomp dat ze het hele jaar door kan blijven 
draaien: een half jaar voor het huis en de andere helft 
voor het zwembad. Ik heb het aan de man van Masser 
gevraagd en die heeft gezegd dat het perfect kan, mits 
wat aanpassingen en een verdeelklep voor de sturing van 
het fl uïdum. Masser heeft trouwens ook aparte warm-
tepompsystemen voor zwembaden in zijn programma, 
maar dat was voor ons niet nodig, aangezien we al over 
het captatienet en de warmtepomp beschikten. En als 
we die warmtepomp dan het hele jaar door laten draaien 
dan kan dat ons aan elektriciteit bovenop die 800 euro 
voor het huis hoogstens nog eens 800 voor het zwembad 
kosten. Dat betekent dat we voor 1.600 euro zowel het 
huis als het zwembad kunnen verwarmen. Dat is nog al-
tijd minder dan de helft van onze vroegere verwarmings-
kosten voor alleen het kleinere huis. En bovendien, in 
tegenstelling tot olie of gas is elektrische stroom een her-
nieuwbare energiebron want we kunnen onze elektriciteit 
nu ook zelf maken. We kunnen fotovoltaïsche panelen op 
ons dak leggen of – wie weet – later een windturbine in 
onze tuin installeren…”
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Masser oplossing voor verbouwing van bestaande woning

Technische gegevens

Oppervlakte captatieveld:     245 m2

Oppervlakte vloerverwarming:    180 m2

Verwarmingsvermogen warmtepomp:   17.050 W
Elektrisch vermogen warmtepomp:   4.190 W
Warmtewisselaar Titaan op de warmtepomp voor 
verwarming zwembad
Verluchting type B voor woning
Installatieduur captatie in de tuin:    1 dag
Installatieduur vloerverwarming:    2 dagen
Plaatsing warmtepomp:     3 dagen
Sanitaire warmwaterproductie: captatieoppervlakte:  35 m2

Sanitair  warm water:     300 L


