
Masser: A natural way of living.

 Een interview met architecte Sandra Vleugels

Wat trok je aan in dit project?

Sandra Vleugels: “Het was een project waar ik me helemaal in kon vinden en er was ook onmiddellijk de juiste klik met 
de bouwheer. De opdrachtgevers hechtten veel belang aan esthetiek, nieuwe materialen, energiezuinigheid, gebruiks-
vriendelijkheid… Ze wilden een moderne, praktische en goed doordachte woning, met oog voor duurzaamheid. In die 
periode, een tiental jaar geleden, was die laatste term zeker niet de eerste bekommernis van veel bouwheren.”

Doordacht en duurzaam.
Prettige samenwerking tussen vooruitstrevende opdrachtgevers 

en architect resulteert in eeuwig actuele woning.
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Project algemeen

Waarin verschilden de eisen van de 
opdrachtgevers nog van die van de 
toenmalige doorsnee kandidaat-
bouwer?

Sandra Vleugels: “Ze wilden graag op de verdieping 
wonen omwille van het zicht naar buiten, en tegelijkertijd 
een woning die toegankelijk was voor rolstoelgebruikers. 
Ook de oriëntatie was erg belangrijk en er diende een po-
lyvalente ruimte voorzien te worden. Een niet-alledaagse 

opdracht dus. Gelukkig betrof het een groot terrein met 
veel mogelijkheden en zonder al te veel beperkingen. Er 
was ook onmiddellijk een heel goede verstandhouding, we 
hebben erg veel samen gesproken en heel veel aangename 
tijd besteed aan materiaal- en productkeuzes. Hiervoor zijn 
we ook meerdere keren samen op pad geweest. Eigenlijk 
was het een heel prettige samenwerking.”

Type woning:      open bebouwing
Oplevering:      2008
Bouwmethode:     traditioneel 
Oppervlakte bouwgrond:    ±5500 m2

Bewoonbare oppervlakte:    ±456 m2

Materialen:
 Buitenschrijnwerk en beglazing:  aluminium, dubbel glas  
 Gevel:     gevelsteen Vandersanden Argentis, leisteen
Technische uitrusting:    domotica, fotovoltaïsche cellen, lift, centraal stofzuigsysteem
Isolatie:     rotswol
Verwarmingssysteem:    Warmtepomp Masser
Ventilatiesysteem:    Masser, toevoer lucht in droge ruimtes (woning dateert  
      van voor de invoering van de EPB-norm), afvoer op  
      natuurlijke wijze in vochtige ruimtes, ventilator in  
      badkamers en WC’s 
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Wat zijn de sterke punten van het 
eindresultaat?

Sandra Vleugels: “Voor mezelf is er in de eerste plaats 
de vormgeving waarin het niet-alledaagse woonprogram-
ma gerealiseerd werd. Het is een zeer open woning gewor-
den met veel aandacht voor de inval van zonlicht. Het is 
een toegankelijke en energiezuinige woning die gebouwd 
is met het oog op de toekomst, zowel op vlak van de keuze 
van systemen als van materialen als van toegankelijkheid. 
De woning ging verder dan het toenmalige momentum.” 

Hoe vertaalde je de vraag naar een 
energiezuinige woning in de praktijk?

Sandra Vleugels: “Om te beginnen besteedden we de 
nodige aandacht aan een goede isolatie. Verder installeer-
den we ook fotovoltaïsche zonnepanelen en een warmte-
pomp. Voor deze laatste deden we een beroep op Masser: 
hun systemen staan voor een goede prijs-kwaliteitsver-
houding en we hadden toen al meerdere positieve ervarin-
gen met hen gehad. Zowel de planning als de plaatsing zijn 
zoals gewoonlijk erg professioneel gebeurd, en het eind-
resultaat voor de bewoners is een uiterst zuinig systeem, 
zeker in combinatie met de zonnepanelen. De investering 
in de installatie verdient zichzelf ruimschoots terug.”

Hoe kijk je nu terug op dit project?

Sandra Vleugels: “Met heel veel plezier en ook wel enige 
trots. De tijd heeft ons inmiddels geleerd dat de keuze voor 
een energiezuinige woning toen al de enige juiste was. De 
kosten van energie zijn inmiddels enorm gestegen en aan 
die beweging komt wellicht nooit nog een einde. Bouwers 
van nu en later kunnen daar niet genoeg van overtuigd zijn. 
De combinatie van de Masser warmtepomp met de zon-
nepanelen blijft de bewoners nog jaren voordeel opleveren. 
Dit project leert ons dat je als architect en bouwheer steeds 
vooruit moet durven denken en te kijken naar de toekomst.
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Oppervlakte captatieveld:       570 m2 
Oppervlakte vloerverwarming:      429 m2

Verwarmingsvermogen warmtepomp:     32.130 W
Elektrisch vermogen warmtepomp:     9.420 W
Geschat jaarlijks elektrisch verbruik van de warmtepomp:  15.000 kWh
Duur installatie captatienet in de tuin:    4 dagen
Duur installatie vloerverwarming:      5 dagen
Duur plaatsing warmtepomp:     3 dagen

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.

ARCHITECT
Sandra Vleugels
Klein Vennestraat 31
3201 Langdorp (Aarschot)
T 016 56 43 77

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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