
Masser: A natural way of living.

 Een interview met Architect Paul Petit

Hoe begin je aan een dergelijke opdracht?

Pol Petit: “De toekomstige bouwheer wordt vaak in de war gebracht door al wat er in zijn omgeving gezegd wordt over 
bouwen. Ons bureau luistert in de eerste plaats naar hem. Vervolgens beginnen we te ontwerpen in functie van zijn 
budget en zijn wensen. We stellen zowel een prijs voor als een precies beeld van zijn dromen. We zijn de gids van de 
bouwheer gedurende zijn avonturentocht door het oerwoud van de bouw.  In dit geval hebben we zijn programma moeten 
bijschaven om tegemoet te komen aan zijn wens om vooral een grote woning te realiseren met zijn beperkte budget.”

Het hoogst haalbare.
De wensen van de bouwheer waren overduidelijk:  

een zo groot mogelijke woning met een beperkt budget.
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Project algemeen

Waren er nog beperkingen waarmee 
je rekening diende te houden?

Pol Petit: “Jazeker: stedenbouw had uiteraard ook zijn 
zeg. Zo moesten we 21 meter verwijderd blijven van het 
midden van de straat. Eigenlijk hadden de ouders van de 
bouwheer het perceel aan hem geschonken. Het perceel is 
groot genoeg, maar de bebouwbare oppervlakte bleef toch 
beperkt. De uitdaging lag er dus ook in om die beperking te 
combineren met de wens om een grote woning. We hebben 

ons dan vanaf het eerste ontwerp gebaseerd op een gede-
tailleerde budgetberekening wat ertoe geleid heeft dat we 
de beschikbare enveloppe hebben kunnen respecteren tot 
aan de oplevering. De eigenaar is zeer tevreden met zijn 
huis, de inrichting, de uitstraling en vooral met zijn porte-
feuille.”

Type woning:      open bebouwing
Oplevering:      2013
Bouwmethode:     traditioneel metselwerk 
Oppervlakte bouwgrond:    5.443 m2

Bewoonbare oppervlakte:    182 m2 
Materialen:
 Buitenschrijnwerk en beglazing:  PVC-ramen (Winsol) en glas 1.0
 Gevel:     baksteen 
Isolatie:     muren 8 cm PU, vloeren 10 cm PU, dak 20 cm +   
      onderdak Celit 4D
Verwarmingssysteem:    Masser geothermische warmtepomp voor gelijkvloers,   
      pelletkachel voor de verdieping
Ventilatiesysteem:    systeem C
K-waarde / E-peil    K=31 en E=71
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Wat maakt de woonbeleving precies 
zo aangenaam?

Pol Petit: “We hebben goed geluisterd naar de wensen 
van de bouwheer en inlichtingen ingewonnen over zijn 
leefpatroon. We hebben uiteindelijk een woning gebouwd 
die perfect beantwoordt aan de gewoontes van de bewo-
ners. Je voelt dat ze blij zijn om thuis te komen, elke dag 
weer. Het is zelfs zo dat de woning , ook al betreft het een 
nieuwbouw, toch al een eigen ziel heeft. We hebben de 
bebouwbare oppervlakte ten volle benut en een energie-
zuinige woning gebouwd met een beperkt budget.”

Speelde duurzaamheid een 
belangrijke rol?

Pol Petit: “We hebben zeer bewuste keuzes gemaakt, en 
daarbij de voorkeur gegeven aan duurzame en herbruik-
bare materialen. Een belangrijk aandachtspunt was de 
isolatie van het gebouw. Met een K-waarde van ongeveer 
30 haalden we ruimschoots de norm van 45. We hebben 
ook zonwerende beglazing voorzien om oververhitting in de 
zomer te vermijden.”

Welk advies heb je gegeven bij de 
keuze van het verwarmingssysteem?

Pol Petit: “Gezien de afmetingen van het perceel hebben 
we de bouwheer zonder twijfelen een geothermische 
warmtepomp aangeraden, ook en vooral voor het fi nanciële 
plaatje. In dit geval beantwoordde het voorstel van Masser 
het best aan de vragen van de bouwheer en de architect 
met een systeem van horizontale captatie. Je moet weten 
dat er toch grondwerken nodig waren aan het glooiende 
terrein, en zo was een horizontaal systeem voor de hand 
liggend voor een installatie met een maximaal rendement. 
In vergelijking met concurrerende systemen liet het 
Masser-systeem toe om de captatiezone in de tuin te 
beperken. Hun warmtepompen zijn degelijk zonder al te 
veel extravagante technologische snufjes. Daardoor zijn 
hun prijzen competitief en vraagt de installatie weinig 
onderhoud. Bovendien dekt de installatie de volledige 
energiebehoefte van het gezin, allemaal belangrijke eisen 
van de klant. De planning en de plaatsing zijn onberispelijk 
uitgevoerd, de door Masser vooropgestelde COP wordt 
probleemloos gehaald en de warmtepomp functioneert 
perfect, ook bij extreme vriestemperaturen. En niet onbe-
langrijk: alles is gebeurd binnen de afgesproken termijnen 
en prijzen.”
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Oppervlakte captatieveld:       210 m2 
Oppervlakte vloerverwarming:      152 m2

Verwarmingsvermogen warmtepomp:     10.000 W
Elektrisch vermogen warmtepomp:     3.340 W
Geschat jaarlijks elektrisch verbruik van de warmtepomp:  6.200 kWh
Duur plaatsing captatienet in de tuin:    1 dag
Duur installatie vloerverwarming:      1 dag
Duur plaatsing warmtepomp:     1 dag
Warmwater productie:      lucht warmtepompboiler Aqua A2  
         capaciteit 210 l

Onze toepassing op dit project

Masser is een Belgisch familiaal bedrijf dat al meer dan 60 jaar op de markt actief is met zelf ontwikkelde 
vooruitstrevende oplossingen die hun waarde bewezen hebben op het gebied van verwarming, water-
verwarming voor sanitair gebruik en ventilatie. Masser levert betrouwbaar en verzorgd werk dankzij zijn 
unieke en bewezen ervaring. 
Olivier Braekers: “Onze producten en werkprocedures beantwoorden aan de strengste Belgische en Eu-
ropese normen. De technische expertise en vakkennis van onze medewerkers staan borg voor onze be-
drijfsreputatie. Wij hebben al meer dan 100.000 systemen geïnstalleerd, tot grote tevredenheid van onze 
klanten. Masser is zo de onbetwiste Belgische marktleider en sectorreferentie op gebied van woningver-
warming met warmtepompen en aardwarmte voor particulieren. Gemiddeld plaatsen we meer dan 1.000 
installaties per jaar in België. Wij zijn dus een betrouwbare en degelijke partner voor uw project, en dat is 
een hele geruststelling voor u.”

100% Belgisch bedrijf op mensenmaat.
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