
Deze ééngezinswoning met gelijkvloers en verdieping werd opgetrokken met klassieke bouwmaterialen op een 
vlakke bouwgrond in een verkaveling in Villers-le-Bouillet in de provincie Luik. Het ontwerp is het werk van architect 
Vincent Jacobs. Hij heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen van traditionele huizen of kleine fl atgebouwen. Zijn 
klanten bouwen veeleer in landelijk gebied en met een beperkt budget. 

Vincent Jacobs : 
«Ik stelt vast dat zelfs op het platteland de prijzen voor  bouwgrond de jongste jaren echt door het dak 
gegaan zijn. Hier zijn we van +/- 15 naar 90 euro/m2 gegaan. Komt daarbij nog dat de fi nanciële instel-
lingen heel wat minder soepel geworden zijn bij de berekening van hypothecaire leningen, waardoor de 
bouwbudgetten ook veel krapper geworden zijn. En dat geldt des te meer voor sommige van onze jonge 
klanten die nog aan het begin van hun carrière staan. Daarom werken wij soms met verschillende aparte 
ondernemingen i.p.v. één algemene aannemer, wat tot 10% op het budget kan besparen, en dat is toch 
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wel mooi meegenomen.»

Volgens Vincent Jacobs mag je nooit op de isolatie van een huis besparen. Hier werden stijve isolatieplaten van 6 cm 
dik tegen de 32 cm dikke buitenmuren aangebracht. Voor het dak werd 18 cm dikke rotswol gebruikt. De isolatie wordt 
verder vervolledigd met 7 cm dikke isolatieplaten in de vloer en de dubbele beglazing met 1,1 K-waarde. Daarmee 
bekomen we een waarde K42 voor heel het huis en dat is een beetje minder dan de offi ciële Waalse norm K45.

Vincent Jacobs : 
«Het huis is dicht bij het vliegveld van Bierset gelegen. Daarom hebben we voor rotswolisolatie in het 
dak gekozen. Rotswol heeft een hogere dichtheid dan glaswol, biedt tevens een betere geluidsisolatie en 
is ook geschikter dan een stijve isolatieplaat om de trillingen van vliegtuigen te dempen.»

Het nut van vloerverwarming

Vincent Jacobs heeft berekend dat het verschil in kostprijs tussen een traditionele verwarmingsinstallatie en vloer-
verwarming met warmtepomp gemiddeld om en bij de 5.000 euro bedraagt, exclusief btw en rekening houden met 
de diverse overheidspremies. Dit verschil wordt binnen de kortste tijd door het lagere energieverbruik goedgemaakt. 
Hij zal deze zuinige oplossing dan ook in de meeste gevallen aanbevelen. 

Vincent Jacobs : 
«Twintig jaar geleden had vloerverwarming de reputatie dat je er lome benen van kreeg, gewoon omdat de 
temperatuur in de vloer zowat 38° bedroeg, dat was hoog. De hedendaagse vloerverwarming met een tempe-
ratuur van +/- 33° - wat lager is dan de lichaamstemperatuur - stelt dus geen probleem voor de gezondheid 
of ongemak voor voeten of benen.» 

Nog een belangrijk punt: indien u een comforttempe-
ratuur van bijvoorbeeld 20° in huis wenst, dan moet 
de vloerverwarming slechts 18 of 19° afgeven om het 
verwachte comfort te verschaffen. 

Vincent Jacobs : 
«Met vloerverwarming wordt de lucht geleidelijk 
opgewarmd, met een constante en gestadige ver-
spreiding van de warmte. Dit, in tegenstelling tot 
traditionele warmtebronnen zoals radiatoren, die 
een warmeluchtstroom in het vertrek veroorza-
ken met verschillende temperaturen naargelang 
van de plaats waar men zich bevindt. De lucht is 
zeer warm nabij de radiatoren en kouder elders. 



De radiatoren moeten dus op een hogere tempe-
ratuur verwarmen dan de gewenste warmte, om 
de gewenste comforttemperatuur in heel het ver-
trek te kunnen verschaffen.» 

Volgens Vincent Jacobs zijn tegels ook de beste vloer-
bedekking voor vloerverwarming. In dit geval werd de 
vloerverwarming zowel op het gelijkvloers als op de 
verdieping van het huis aangelegd.

Vincent Jacobs : 
«Een degelijke isolatie van de vloer is van het groot-
ste belang. Zo zal de vloerverwarming de warmte 
optimaal in de gewenste ruimte afgeven, zowel be-
neden als boven. Het is ook zo dat je met het warm-
tepompsysteem 24 uren per dag en op ieder mo-
ment van de gewenste temperatuur in een gezellig 
en comfortabel huis kan genieten.»

Vanwaar de keuze voor de oplossing van 
Masser?

Vincent Jacobs verduidelijkt eerst dat de beschikbare 
grondoppervlakte naast het huis voldoende was voor de 
aanleg van het captatienet om de warmtepomp te voe-
den. Zo werden er twee gescheiden circuits in de onder-
grond van de tuin aangelegd, één voor de vloerverwar-
ming en één voor de sanitaire warmwaterproductie. 

Vincent Jacobs : 
«Met twee opvangcircuits in de tuin is het moge-
lijk de verwarming in de zomer stil te leggen en 
de warmwaterproductie voor het sanitair te be-
houden. Dat betekent een aanzienlijke winst te-
genover een traditioneel verwarmingssysteem. 
Dit systeem is ook bedrijfszekerder dan b.v. een 
warmtepomp met lucht/water warmtewisselaar, 
al te zeer afhankelijk van de buitentemperatuur 

met een zeer wisselvallige warmteproductie als 
gevolg. Bovendien vergt een lucht/water warm-
tepomp een watertemperatuur van minstens 60° 
om de gewenste warmte te verschaffen. Dit kan 
onaangename verrassingen opleveren inzake 
elektriciteitsverbruik, wat nooit het geval is met 
het zeer zuinige systeem van Masser.»

Vincent Jacobs vervolgt: 
«Eigenlijk zijn het klanten van mij die me op Mas-
ser gewezen hebben. Dus mond tot mond recla-
me. Ondertussen heb ik bij klanten al een tiental 
Masser warmtepompsystemen laten aanleggen. 
Hun prijs-kwaliteitverhouding is interessant en 
hun bestekken zijn heel nauwkeurig. Het is een 
degelijk bedrijf dat al lang op de markt actief is. 
Hun manier van werken boezemt vertrouwen in. 
Je kan op hen rekenen bij kleine mankementen 
op de werf en ze zijn meteen daar met voorstel-
len en de geknipte oplossing. Er zijn uiteraard 
nog andere systemen en mogelijke leveranciers 
op de markt beschikbaar, maar in ons vak is het 
belangrijk dat je op competitieve oplossingen kan 
rekenen die hun betrouwbaarheid bewezen heb-
ben. En, zo mogelijk, kan je beter ook nagaan of 
de fabrikant wel degelijk over enkele jaren nog 
zal bestaan, voor het geval er eventueel een pro-
bleem zou opduiken. Met Masser ben ik daar wel 
gerust in.»

Een laatste tip?

Vincent Jacobs : 
«Voor dit huis in Villers-le-Bouillet heb ik zelf de 
Masser warmtepomp voorgesteld en ik stel vast 
dat mijn klanten nu al een jaar in hun huis wonen 
en zeer tevreden zijn over het comfort dat deze 
oplossing hun dagelijks verschaft. En daar doe je 
‘t als architect toch voor!»
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Masser oplossing voor traditionele gezinswoning in 
Villers-le-Bouillet

Technische gegevens

Oppervlakte captatieveld:     105 m2

Oppervlakte vloerverwarming:    68 m2

Verwarmingsvermogen warmtepomp:   6.500 W
Elektrisch vermogen warmtepomp:   1.780 W
Geschatte elektrisch verbruik van 
de warmtepomp (gelijkvloers):   2.500 kWh
Verluchting type B voor woning
Installatieduur captatie in de tuin:   1 dag
Installatieduur vloerverwarming:    1 dag
Plaatsing warmtepomp:     1 dag


