Realisatie
10 jaar ervaring met Masser warmtepompinstallaties goed voor eigen woning

NIEUWBOUWWONING ARCHITECT MET
VLOERVERWARMING DOOR WARMTEPOMP
IN BRAKEL
> Architect : Frank Pieters

Architect Frank Pieters studeerde samen met klasvriend Marc Servaes af aan het Sint-Lucasinstituut in Gent. De twee
studievrienden besluiten de krachten te bundelen in hun Architecten Associatie Servaes Pieters bvba met kantoor in
Gent. Frank wist al van thuis uit (vader bedrijfsarchitect bij een grootbank, zus eveneens architect maar werkzaam als
vakjournalist) dat je grote projecten alleen maar aankan met een aantal goede teamplayers. Het duo Servaes & Pieters
kan dan ook rekenen op een tiental freelance vaste/losse medewerkers architecten en ingenieurs bij hun ontwerpen op
het gebied van sportinfrastructuur en scholenbouw. Blikvangers in hun realisaties zijn de recente verbouwingswerken
aan het Constant Van Den Stock stadion te Anderlecht, met name de inrichting van de ticketinglokalen, de loges en het
opleidingcentrum van de A en B ploegen van RSC Anderlecht.

Waarom doen jullie naast dergelijke megaprojecten ook nog privé-woningen en renovaties?
Architect Frank Pieters:
“Omdat we wel vooral grote projecten doen, maar beide architectuurwerelden ons interesseren. Bovendien willen we ook
als bedrijf op minstens twee benen staan. Grote projecten zoals het stadion van Anderlecht zijn best spannend, maar
het is soms alles of niets. Neem nu de economische toestand door de bankencrisis. Met wijlen Fortis als grote sponsor
van Anderlecht, zijn de investeringen daar meteen op een laag pitje gezet. Dat geldt trouwens bij alle banken. Ook bij de
overheid en in de scholenbouw, waar subsidiedossiers op de lange baan geschoven worden met soms wachttijden tot 15
jaar. Dan vormt de privé-woningbouw een stabiliserende factor die ook wel zijn uitdagingen en charmes heeft.”

Hoe benadert u deze bouwmarkt als architect, zijn er huizen herkenbaar Servaes
en / of Pieters?
Architect Frank Pieters:
“Hier geldt nog altijd de mond-tot-mond reclame. Mensen zijn tevreden over ons en geven onze naam door en vragen
onze gegevens omdat ze iets knap vinden. Herkenbaarheid? Daar doen we niet aan mee. Als de huizen – nieuwbouw of
verbouwing – van mensen kunnen herkend worden aan de stijl van hun architect, dan ben je niet goed bezig. Dan zet
je immers de behoeften en wensen van je klant op de 2de plaats, om aan bepaalde eigen stijlkenmerken te voldoen. Let
wel, voor een Spaanse haciënda of Japans pagodendak moet je niet bij ons zijn. Wij ontwerpen ‘van de buik uit’, dus
van binnen naar buiten. Zo sober en duurzaam mogelijk. Hoe minder ornament buiten, hoe meer de klant aan zijn binneninrichting, zijn leefruimte kan besteden. Bouwen in België is trouwens te duur geworden, met de bouwgrond die tot
40% van het bouwbudget opvreet.”

Hoe zie je de verwarming, die ook grote gaten uit het budget weghapt en blijft happen?
Architect Frank Pieters:
“Als een klant bouwheer mij vraagt welke oplossing voor
verwarming ik hem voorstel, dan doe ik mijn uitleg altijd
in drie stappen. Ten eerste is er de soort brandstof of
energieaanvoer: gas, mazout of elektriciteit, ten tweede
is er het vervoer van de warmte in het huis en ten derde
is er de manier waarop de warmte zich verspreid. Bij dat
laatste bepleit ik graag vloerverwarming, omdat radiatoren zo lelijk zijn en plaats innemen. En dan kan je gaan
afpunten en elimineren. Dus stel ik een schema op met
drie kolommen en gaan we samen alle mogelijkheden
af. Gas is interessant, vooral bij appartementswonin-

gen. Ligt er geen gas in de straat, dan kunnen we dat

warmtewisselaar is nu precies het dure element waarbij

al schrappen. Blijft er de mazout, met zijn nadelen zoals

veel energie verloren gaat bij de overdracht van het ene

de tank, brander, schoorsteen, onderhoud, vervuiling en

medium naar het andere, met de bijhorende pompen. Bo-

onvoorspelbare prijsevolutie. Elektriciteit puur mag niet

vendien zijn dat ook de elementen die aan slijtage onder-

meer en is ook waanzinnig duur in verbruik. Dan blijft er

hevig zijn en bij andere systemen het vaakst hersteld of

een vierde kolom over die daar volledig los van staat en

vervangen moeten worden. Dat maakt dit systeem tege-

dat is dan de warmtepomp.”

lijk een stuk goedkoper en betrouwbaarder.
Zelfs bij een totaal rampscenario en in “worst case” waar-

Is de warmtepomp voor u een volwaardig
alternatief inzake verwarming?

in Masser als bedrijf niet meer zou bestaan en er loopt
iets mis met bijvoorbeeld de compressor van mijn installatie, kan eigenlijk elke elektro-technieker of specialist in
koeling die compressor herstellen of vervangen. Maar,

Architect Frank Pieters:

nogmaals, deze installaties blijken zeer duurzaam en wer-

“Beslist, we hebben het nu wel over vrijstaande gezins-

ken probleemloos.”

woningen, al dan niet met kantoorruimten voor zelfstandigen of praktijken van vrije beroepen. Er is namelijk één
voorwaarde voor het installeren van een warmtepomp.
Er moet namelijk voldoende vrije grondoppervlakte aan

Spreken we nu over voordelen in theorie of
blijkt dat ook in de praktijk?

het gebouw beschikbaar zijn. Tenminste, voor het warmtepompsysteem waarmee wij nu pakweg de jongste tien

Architect Frank Pieters:

jaar werken: dat van Masser met captatienetwerk en

“Ik spreek nu over de reacties van klanten die al meer-

vloerverwarming in één systeem. Ik moet zeggen dat de

dere jaren met deze warmtepompsystemen verwarmen.

samenwerking uitstekend verloopt. De afspraken worden

Ook de verbruiksberekeningen blijken ook zeer betrouw-

stipt nagekomen, de planning wordt vlot opgevolgd. Bo-

baar. Mijn klanten bevestigen dat het reële verbruik na 2

vendien is de prijs heel voordelig, ook omdat het systeem

tot 3 jaar zelfs lager ligt dan de prognoses bij het ontwer-

technologisch eenvoudiger is dan andere. En vernuftige

pen van de installatie. We hebben sinds begin de jaren

eenvoud, dat heeft mij altijd aangetrokken.”

negentig zowat een twintigtal woningen met vloerverwarming en warmtepompsystemen van Masser gebouwd

Werkt u alleen met Masser of ook nog met
andere systemen?

en we horen er alleen positieve reacties over. Dat zijn
allemaal alleenstaande gezinswoningen in de streek, laat
ons zeggen Oost-Vlaanderen, en sommige mensen zie ik
nog wel eens. Ze zijn echt tevreden over hun huis en hun

Architect Frank Pieters:

verwarming. Als er al eens een technische ingreep nodig

“Als de bouwheer dat expliciet zou vragen, willen we wel

is, dan zijn de technici van Masser binnen de kortste tijd

andere mogelijkheden onderzoeken. Maar wie een beetje

ter plaatse om het euvel op te lossen. Echt een pluspunt,

vertrouwd is met het systeem van de warmtepomp merkt

die korte interventietijden.”

meteen dat Masser tegenover andere systemen een punt
voor heeft, of beter gezegd een element minder. Dit systeem werkt namelijk zonder warmtewisselaar. En een

U bouwt nu voor uzelf ook met dit systeem, hebt u nog iets bijgeleerd?
Architect Frank Pieters:
“Ik heb de cijfers nagegaan van mijn eigen nieuwbouw, waar we weliswaar nog niet in wonen. Maar we werken er veel
zelf aan en hebben er heel de winter door de binnenafwerking zelf gedaan. En mijn vrouw heeft het graag warm, zoals
de meeste dames, terwijl mannen al eens een tweede trui zullen aantrekken. Voor heel de winter hebben we voor de 280
vierkante meter grote ruimte precies 417 euro verstookt. Dat is dus niet veel, want het is een strenge winter geweest
met heel wat vorstdagen tot –10 graden.
Ook de kosten voor de volledige installatie ken ik nog uit het blote hoofd. Voor de hele aanleg van de warmtepomp met
captatienet, vloerverwarming, warm sanitair water en verluchting vertrek ik van een totale investering van 18.000 euro
exclusief BTW. Maar dankzij de fiscale voordelen en belastingaftrek over 3 jaar, kom ik uiteindelijk uit op minder dan
10.000 euro. Daarvoor heb je nauwelijks nog een vloerverwarming met gas of mazout. En dat voor een hoogwaardige
installatie inclusief verluchting! Dat geïntegreerde ventilatiesysteem van Masser is trouwens een must en een absolute
aanrader. De leidingen keurig weggewerkt in de vloer en de monden met discrete roostertjes in de muur. Een investering
in energiezuinig en duurzaam verwarmen voor de toekomst: voordelig en toch aangenaam comfortabel!”

Masser oplossingen voor nieuwbouw privé-woning 2009
Technische gegevens
Oppervlakte captatieveld:
Oppervlakte vloerverwarming:
Verwarmingsvermogen warmtepomp:
Elektrisch vermogen warmtepomp:
Geschatte elektrisch verbruik van de warmtepomp:
Verluchting type B voor woning
Installatieduur captatie in de tuin:
Installatieduur vloerverwarming:
Plaatsing warmtepomp:
Sanitaire warmwaterproductie: captatieoppervlakte:
Sanitair warm water:

210 m2
110 m2
14.200 W
3.340 W
5100 kWh
1 dag
1 dag
2 dagen
35 m2
300 L
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