Masser: A natural way of living.

Een bouwterrein als uitdaging.
Jong gezin bouwt vooruitstrevende en energiezuinige
woning met veel lichtinval ondanks noordelijke oriëntatie.

 Een interview met architect Frans Nonneman
Op een noordelijk georiënteerde bouwgrond in het Waasland wilde een jong koppel een ruime woning
bouwen met veel contact tussen de leefkamer, de keuken en de tuin, met voldoende kamers en bergingen
voor het hele gezin. Architect Nonneman ging de uitdaging aan en pakte het mogelijk gebrek aan daglicht
aan via de voorgevel. Ook op vlak van energievoorziening kwam hij verrassend uit de hoek: de bewoners
ervaren nu nog dagelijks de voordelen van de geïnstalleerde warmtepomp.
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Project algemeen
Type woning: 					
Oplevering: 					
Bouwmethode: 				
Oppervlakte bouwgrond: 			
Bewoonbare oppervlakte: 			
Materialen:
Buitenschrijnwerk en glas:
Gevel:					

halfopen bebouwing
2007
traditioneel
±460 m2
±190 m2 excl. garage

Technische uitrusting: 			
Isolatie:					
Verwarmingssysteem: 			
Ventilatiesysteem:				

eenvoudige installatie electriciteit
volledige spouwvulling rotswol (Rockwool)
Masser S-systeem
systeem B

aluminium schrijnwerk, glas 1,1W/m2K
traditionele gevelsteen

Wat motiveerde u om deze opdracht
te aanvaarden?
Frans Nonneman: “Het is steeds aangenaam om
samen te werken met jonge mensen die geloven in
de meerwaarde van een architect. Het klikte meteen
met de bouwheren, en de beperkingen qua oriëntatie
en ligging van het perceel, met daarbij het vrij zware
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programma van eisen, leken me een leuke uitdaging.
De bouwheren wilden een woning met voldoende
lichtinval, gezellig en niet te strak of te kitscherig.
Het werd een leuke en vlotte samenwerking met een
prachtig resultaat.”
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Wat maakt dat resultaat voor u zo
uitzonderlijk?
Frans Nonneman: “ De lichtinval, zonder twijfel.
Zowel het zuiderlicht als het avondlicht vallen
tot diep in de woning binnen via een vide boven de
zitkamer. Die lichtinval zorgt voor een aangename
woonbeleving, toch één van de prioriteiten van de
architect. Een goed binnenklimaat is echter ook
essentieel voor die woonbeleving. Toen we het concept
uittekenden, was er nog geen sprake van een te halen
E-peil. Er was enkel een vereiste K-waarde, K55
indien ik het me goed herinner, een norm waaraan de
woning ruim voldoet. Met de combinatie van de – voor
die tijd - goede isolatie en de warmtepomp was deze
woning erg vooruitstrevend. Mocht er vandaag een
E-peil berekening gemaakt worden, dan ben ik ervan
overtuigd dat deze woning een E-peil van 70 haalt en
mogelijk zelfs E-60 mocht er een winddichtheidstest
worden uitgevoerd. Zo zou ze voldoen aan de strenge
normen van 2014.”

overtuigen. Nu is de situatie volledig anders. Een
warmtepomp is gewoon een must bij een nieuwbouw.
Gelukkig had zowat de hele familie van de bouwheer
van deze woning al tot hun grote tevredenheid
samengewerkt met Masser. Hij ging dus ook mee in
het idee van een warmtepomp, en daar plukt hij tot op
vandaag de vruchten van. We kozen voor het Masser
S-systeem.”

Hoe verliep de samenwerking met
Masser ?
Frans Nonneman: “De planning en installatie zijn
heel erg vlot verlopen. Er was altijd een zeer grote
duidelijkheid en goede communicatie, iets wat vaak
eigen is aan familiebedrijven. Voor mij als architect is
het belangrijk dat de bewoners nu niet eens beseffen
dat ze een verwarmingssysteem hebben. Hoeveel ze
jaarlijks precies besparen tegenover een traditioneel
verwarmingssysteem weet ik niet onmiddellijk, maar
dat het een aanzienlijk voordeel is, dat staat buiten kijf.”

De warmtepomp speelt daarin allicht
een grote rol?

Wat moeten kandidaat-bouwers hieruit
leren voor hun eigen project ?

Frans Nonneman: “Wie er tien jaar geleden voor
uitkwam dat hij verwarmde op elektriciteit werd niet
ernstig genomen. Zelfs een warmtepomp van Masser
kon in die tijd de gemiddelde bouwer maar moeilijk

Frans Nonneman: “Dat een warmtepomp en een goede
isolatie hand in hand gaan en dat een streepje zonlicht
warmte en gezelligheid kan binnenbrengen …”
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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: 						
Oppervlakte vloerverwarming: 					
Verwarmingsvermogen warmtepomp: 				
Elektrisch vermogen warmtepomp: 				
Geschat jaarlijks elektrisch verbruik van de warmtepomp:
Duur installatie captatienet in de tuin:				
Duur installatie vloerverwarming: 					
Duur plaatsing warmtepomp:					

150 m2
±90 m2
8.700 W
2.860 W
3.900 kWh
1 dag
1 dag
1 dag

Architect

Frans Nonneman
9120 Beveren-Waas
T 03 755 86 45
M 0486 50 14 73
arch.nonneman@gmail.com
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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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