Masser: A natural way of living.

Flexibel en tijdloos ontwerp.
Kijkwoning in houtskelet overleeft tand des tijds door
vooruitstrevend architecturaal ontwerp en technische uitrusting.

 Een interview met Emiel Van Schoors

In opdracht van Emiel Van Schoors bouwde de firma Dewaele in 2003 in Ninove
een kijkwoning. Toen haar tijd ver vooruit, nu nog steeds actueel.
De kijkwoning in Voorde-Ninove is het resultaat van de vooruitstrevende visie van bouwadviseur Emiel Van Schoors. In 2003 liet
hij als zelfstandig adviseur in Ninove al zijn derde kijkwoning bouwen. Zowel het ontwerp als de technische uitrusting blijven
opvallend hedendaags. De combinatie van baksteen en cederhout, het strakke ontwerp en de licht verhoogde gevel met lage
dakhelling maken dat deze woning vandaag nog altijd binnen een hedendaagse architectuur past. Het ontwerp is op maat van
een druk gezinsleven en kan daar optimaal op afgestemd worden. De ruimte-indeling is flexibel met bijvoorbeeld een gedeeltelijke scheidingsmuur tussen keuken en woonruimte met aan beide zijden er een brede doorgang. ‘s Avonds is het zo toch knus
terwijl er overdag toch een handige vrije circulatie is tussen beide ruimtes. Er is ook voldoende speelruimte voor kinderen. Ook
op vlak van energiezuinigheid scoort deze kijkwoning nog altijd goed. De woning heeft een warmtepomp van Masser en een
prima isolatie. En uiteraard heerst hier na elf jaar nog altijd een even fijn woonklimaat, zo typisch aan een houtskeletbouw.
Intussen is ook de volgende generatie in het gezin van Emiel aan de beurt: ook zijn zoon bouwt nu een woning met Dewaele,
ook uitgerust met een warmtepomp van Masser.
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Project algemeen
Type woning: 					
Oplevering: 					
Bouwmethode: 				
Oppervlakte bouwgrond: 			
Bewoonbare oppervlakte: 			
Materialen:
Buitenschrijnwerk en beglazing:
Gevel:					
Technische uitrusting: 			
Isolatie:					
Verwarmingssysteem: 			
Ventilatiesysteem:				

open bebouwing
2003
houtskeletbouw
±990 m2
±257 m2 excl. kelder
houten ramen, glas 1.1
baksteen-metselwerk
domoticasysteem
12 cm rotswol en 6,4 x cm resolschuim
Warmtepomp Masser
mechanisch

Hoe bent u ertoe gekomen om deze
woning te bouwen?
Emiel Van Schoors: “Eind jaren tachtig voelde ik de behoefte om op basis van mijn ervaring en mijn aanvoelen
van de markt een nieuwe kijkwoning te laten bouwen. Geen
standaardwoning als kind van zijn tijd, maar een woning
die zowel op vlak van vormgeving als technieken jarenlang
een voorbeeld zou blijven voor kandidaat-bouwers, en een
“levend” statement voor houtskeletbouw. Het is niet evident
om in een land met een erg traditionele bouwcultuur houtskeletbouw te promoten. Toch heeft die bouwmethode tal
van voordelen, niet in het minst op vlak van isolatiemoge-
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lijkheden. Ze laat toe om zowel in de structuur als aan de
buitenkant ervan te isoleren. Kies je voor deze bouwmethode dan is het – net als bij een traditionele bouwwijze
– belangrijk om met een stabiele en correcte bouwpartner
in zee te gaan. Dewaele voldoet zeker aan deze criteria.”
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De woning is niet bewoond, een echte
kijkwoning dus.

Je koos dan voor de firma Masser.
Emiel Van Schoors: “Ik vond bij hen een firma die toen

Emiel Van Schoors: “Ja, het doel is om kandidaat-bouwers in de praktijk te tonen welke de voordelen zijn van
houtskeletbouw, en ook hoe de toegepaste technieken
bijdragen tot aangenaam, gezond en comfortabel wonen.
De woning is elk weekend te bezoeken. Ook al woont er
niemand, uiteraard voldoet de woning wel aan de eisen die
een hedendaagse bouwheer aan een woning stelt: een tijdloze uitstraling, een praktische en logische indeling, onderhoudsvriendelijk, … en goed geïsoleerd tegen koude en
geluid.”

Eén van de toegepaste technieken is
de warmtepomp. Vanwaar toen al die
keuze?

al heel wat referenties en ervaring kon voorleggen op dat
vlak. Ik was al snel overtuigd van hun kwaliteit, technologie en expertise op vlak van installatie. De tevredenheid
van de samenwerking was zo groot dat ik tot op vandaag
mijn klanten aanraad om ook voor Masser te kiezen. Nu
de nieuwe normen voor nieuwbouwwoningen het aantal
toepassingen van warmtepompen spectaculair doen
stijgen, storten velen zich op die markt. Net dan is het van
het grootste belang om voor een ervaren en betrouwbare
partner als Masser te kiezen.”

Wat mogen bouwers verwachten van
een Masser warmtepomp?
Emiel Van Schoors: “Eerst en vooral een zeer laag ver-

Emiel Van Schoors: “Mijn belangrijkste bekommernis
was de woning te kunnen verwarmen onafhankelijk van
fossiele brandstoffen. Niet enkel omwille van redenen van
milieuvriendelijkheid of duurzaamheid, maar ook omwille
van de onzekerheid van de toevoer en de daarmee gepaard
gaande prijsschommelingen – vaak in het nadeel van de
gebruiker. Zo kwam ik bij de technologie van de warmtepomp terecht: die kan met een beperkt elektriciteitsverbruik zorgen voor zowel verwarming als warm water en
bood zo een antwoord op mijn vragen.”
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bruik: grond-water warmtepompen halen een erg hoog
rendement, ook bij zeer lage buitentemperaturen. De combinatie met vloerverwarming zorgt voor een aangename
warmte met een zeer beperkte stookkost. De installatie
door Masser gebeurt telkens weer snel, vlekkeloos en op
een verzorgde manier, met betrouwbaar advies en een uitstekende service. Zeker nu nieuwbouwwoningen verplicht
een minimum hoeveelheid van hun energie uit hernieuwbare bronnen moeten halen, is een Masser warmtepomp
voor mij een evidentie.”
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100% Belgisch bedrijf op mensenmaat.
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, waterverwarming 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 Europese normen. De technische expertise en vakkennis van onze medewerkers staan borg voor onze bedrijfsreputatie. 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 woningverwarming 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.”

Onze toepassing op dit project
Oppervlakte captatieveld: 						
150 m2
Oppervlakte vloerverwarming: 					
±90 m2
Verwarmingsvermogen warmtepomp: 				
8.500 kW
Elektrisch vermogen warmtepomp: 				
2.520 kW
Geschat jaarlijks elektrisch verbruik van de warmtepomp:
4.200 kWh
Duur plaatsing captatienet in de tuin: 					
1 dag
Duur installatie vloerverwarming: 					
1 dag
Duur plaatsing warmtepomp:					
1 dag

DEWAELE
Kijkwoning Emiel Van Schoors
(Dewaele houtskeletbouw)
Brakelsesteenweg 638
9400 Voorde-Ninove
M 0475 83 19 63
emielvanschoors@telenet.be
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Masser N.V. Heating & Ventilation Concepts
Dorenbaan 2-4  B 3071 Erps-Kwerps
T 02 520 26 91  F 02 520 28 47
info@masser.be  www.masser.be
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