Realisatie
Volledige Masser oplossing voor vloerverwarming en warm water

COMFORTABELE NATUURLIJKE OMGEVINGSTEMPERATUUR
VOOR GEZINSWONING MET ARCHITECTENKANTOOR
VOLGENS RESOLUUT HEDENDAAGS DESIGN IN SOIGNIES
> Architect : Denis Arnould

Een beetje kunst en veel techniek! Zo omschrijft Denis Arnould met 25 jaar ervaring als architect de technische
evolutie van zijn vak.
Denis Arnould :
«Ideaal zou ieder architectenbureau eigenlijk over een jurist en een archivaris moeten beschikken.
Gewoon omdat de regelgeving zo complex geworden is en razendsnel wisselt. Maar het blijft een mooi
beroep waarin ik me kan uitleven. Creatief bezig zijn en die passie delen, dat is mijn manier van werken,
van leven. Ik werk zowel voor openbare besturen als voor privé-bouwers, aan rijhuizen, viergevelvilla’s,
landbouwloodsen, scholen of het restaureren van monumenten. Alles is interessant en inspirerend. Het
werk is zo divers en afwisselend dat ik alle dagen nog bijleer, nieuwe zaken ontdek en mijn nieuwsgierigheid en creativiteit kan botvieren. Ik wil eerst en vooral naar de mensen luisteren, zodat ik mij kan

inleven in hun behoeften en wensen. Zo kan ik mijn werk het best op hun verwachtingen afstemmen.»
Denis Arnould heeft in de loop der jaren gemerkt dat de dromen van de bouwers veranderd zijn. Twintig jaar geleden
werd die droom vaak in bakstenen omgezet in de vorm van een fraaie fermette, zonder specifieke woonkenmerken.
Tegenwoordig worden bouwwensen eerst aan de echte wooneisen afgetoetst, zoals het belang van natuurlijk licht,
bruikbare ruimte, gebruiksvriendelijkheid, eigentijds design, energiebesparing en de vragen om advies inzake de
talrijke technologische mogelijkheden. Voor de bouw van zijn eigen woning, vijf jaar geleden, heeft Denis Arnould
voor een resoluut hedendaagse aanpak gekozen. Het gebouw heeft 22 meter gevelbreedte op 10 meter diep, met
een uitbouw vooraan (voor de kantoorruimte) en een tweede vleugel achteraan.
Vooraan kijkt het kantoor uit op een Japans aandoende tuin met twee schermen die het huis beschutting verschaffen.
Aangezien het bouwperceel wel 85 meter diep is, biedt de achtergevel met zijn royale raampartijen een prachtig vergezicht over het omliggende weiland achter de tuin. Geen wonder dat de woonruimte helemaal achteraan in het gebouw
liggen. Zo genieten de bewoners heel de dag door van
zo veel mogelijk lichtinval en natuurlijke warmte, met
een aangename comforttemperatuur op 22°C.
Denis Arnould :
«De bouw werd bewust traditioneel gehouden,
met toch een meer doorgedreven isolatie dan wat
er op dat moment aanbevolen werd. Zo werd er in
de vloer een 30 cm dikke isolatielaag met argexkorrels onder de betonnen vloerplaat aangebracht.
Daarop kwam dan de eigenlijke betonplaat van 12
cm dik, de isolerende chape van 8 cm met de leidingen van water en elektriciteit, met dan de chape
voor de vloerbetegeling en vloerverwarming. De
buitenmuren werden opgetrokken in snelbouwbaksteen van 19 cm, een 5 cm dikke stijve isolatieplaat, de spouw en dan een betonblok met Noorse
marmerbekleding aan de buitenkant. Dat Noorse
marmer oogt echt heel fraai! Het vormt een zeer
knap alternatief voor de blauwe granietsteen van
Soignies. En bovendien nog voordelig ook!»
Voor de dakconstructie werden de welfsels gebruikt, met
een stijve isolatielaag van glaswol en een meerlagige dakbedekking in Derbigum. De dakgebinten zijn zelfdragende
constructies met rotswolisolatie en platte dakpannen.

U hebt toen al voor de Masser vloerverwarming en warmwaterproductie gekozen.
Hoe is uw ervaring hiermee na enkele
jaren gebruik?
«Wij zijn echt opgetogen! De binnentemperatuur bedraagt 22°C en deze winter, zelfs toen het
buiten -18°C vroor, hebben wij het binnen altijd
behaaglijk warm gehad. Het is een zeer betrouwbaar verwarmingssysteem, voordelig en bedrijfszeker. We hebben er echt geen omzien naar en
vergt geen speciale zorgen. Wij hebben trouwens
een onderhoudscontract met Masser. Zij komen
eens per jaar de compressoren nakijken op lekken. Het zijn zeer degelijke specialisten die hun
vak kennen en al heel lang op de markt zijn. Dat
is een waarborg voor onze gemoedsrust!»

Hoe is de installatie verlopen?

«Eerst en vooral, zowel voor het hele gezin als
huis een prachtige en leerrijke belevenis die je
eens moet meemaken. Daarbij moet je wel over
een gesprekspartner beschikken die zowel kan
luisteren als u zal wijzen op een reeks belangrijke zaken waaraan je niet meteen zou denken.
Ik zou de mensen dan ook aanraden meerdere
architecten te raadplegen en hun realisaties in
de streek te gaan bekijken. Vervolgens kan je
er twee of drie vragen om - weliswaar tegen
betaling - een voorontwerp te maken. Op deze
manier kan je dat met kennis van zaken kiezen.
Zo weet je immers met wie je te doen hebt voor
de bouw van je woning, wat vaak het project
van je leven wordt. Zo hou je de beste kansen
gaaf om er een geslaagde onderneming van te
maken. Meer in het algemeen, moet je ook goed

Denis Arnould :
«Er waren wel wat voorafgaandelijk grondwercaptatienetwerk

mooi effen te krijgen. Dat hebben wij rechtstreeks met de aannemer geregeld. Maar verder
heeft Masser heel de aanleg van de installatie
van A tot Z probleemloos afgehandeld. Het bij
ons geïnstalleerde Masser warmtepompsysteem
verzorgt de verwarming van het gelijkvloers en
gedeeltelijk ook van de bovenverdieping. Daartoe hebben wij in de tuin een captatiezone van
zowat 21 meter op 20 meter, met daarnaast nog
een kleiner captatienetwerk voor de productie
van warm water.»

Denis Arnould :
voor elke bouwer, blijft de bouw van een eigen

Denis Arnould :

ken nodig om de plaats voor

Welke tips zou u nog willen meegeven aan
kandidaat-bouwers?

uitkijken en de nodige tijd nemen om een geschikte bouwgrond te kiezen. Welke planten en
bomen groeien er, het reliëf, de oriëntering, de
onmiddellijke omgeving, de infrastructuur in
de buurt, de buren... Dat zijn allemaal belangrijke aanwijzingen van de kwaliteit en mogelijkheden van de bouwgrond. Tot slot moet je
echt grote aandacht besteden aan de algemene
oriëntering van het gebouw en de woonvertrekken, evenals aan hun isolatie. Zij zijn stuk voor
stuk bepalend voor de levenskwaliteit in huis.
Dat kan misschien vanzelfsprekend lijken, maar
de ervaring leert mij dat die aspecten nog veel
te vaak over het hoofd gezien worden!»

Masser oplossingen voor nieuwbouw met woning en kantoor
Technische gegevens
Oppervlakte captatieveld:
Oppervlakte vloerverwarming:
Verwarmingsvermogen warmtepomp:
Elektrisch vermogen warmtepomp:
Geschatte elektrisch verbruik van
de warmtepomp:
Installatieduur captatie in de tuin:
Installatieduur vloerverwarming:
Plaatsing warmtepomp:
Sanitaire warmwaterproductie:
captatieoppervlakte:
Sanitair warm water:

385 m2
240 m2
19.600 W
6.800 W
10.200 kWh
3 dagen
3 dagen
4 dagen
35m2
300 L
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