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Natuurlijke koeling zorgt 
voor beter klimaat in grootste 
indoor carwash van België 

De Wasstraat nabij Leuven is de grootste indoor 
carwash van België. Chauffeurs kunnen er met 
hun wagen terecht in de automatische carwash, 
self-carwash en een ruime stofzuigafdeling. Een 
indrukwekkende glaspartij langs de voorzijde van 
het gebouw biedt vanuit de burelen uitzicht op 
de aankomende klanten. Al deze verschillende 
afdelingen kampten met hun eigen specifieke  
problemen wat koelen en verwarmen betreft. 

Herman Scheys, zaakvoerder van De Wasstraat: 
“In het bureel werd het ’s zomers ondraaglijk 
warm door het vele glas in de voorgevel. In de 
carwash was het dan weer te koud omwille van 
de openstaande poorten waar de klanten binnen-
rijden. Ook in de stofzuigafdeling werd het tijdens 
de zomermaanden te warm omdat we onze ener-
gie voorheen opwekten met behulp van twee 
generatoren. Van zodra we beide dieselgroepen 
hadden vervangen door hoogspanningscabines, 
kregen we met koude te kampen in de winter.” 

NATUURLIJKE KOELING VOORZIEN 
OP PIEKMOMENTEN
Colt International ontwierp en stelde een  
totaaloplossing voor. “De glaspartij in het bureel 
geeft het gebouw uitstraling en een toegevoegde 
waarde, maar ze zorgt tevens voor warmte- en 
koude straling in respectievelijk de zomer en 
winter”, legt Rachid El Arfaoui, Sales Manager 
bij Colt International, uit. “De vraag drong zich 
op hoe we dit volume energetisch verantwoord 
gekoeld krijgen op een aangename manier, aan 
een acceptabele investeringskost.” 

In het bureel installeerde Colt International drie 
CoolStream-units die werken volgens het principe 
van natuurlijke koeling. Een van de units voorziet 
eveneens warmteterugwinning. Die werd op vraag 

Een carwash waar veel vocht hangt, koude lucht naar binnen glipt en interne warmtebronnen werkzaam 
zijn, vergt een op maat gemaakte HVAC-installatie. Colt International voorzag De Wasstraat in Herent van 
haar systeem met natuurlijke koeling.  
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van de klant voorzien van een directe expansie-
batterij zodat het systeem ook op piekmomenten 
dieper kan koelen of op vraag van de gebruiker 
kan overschakelen naar geforceerd koelen. “Gefor-
ceerd koelen vergt meer energie”, licht El Arfaoui 
toe. “Het voordeel is dat we deze unit mits een 
kleine aanpassing ook konden inzetten om op 
een energie-efficiënte manier te verwarmen in 
de winter. Uiteindelijk werd ook de bestaande 
vloerverwarming uitgeschakeld zodat de Colt 
CoolStream-installatie als hoofdverwarming 

“We dienden dit 
volume energetisch 

verantwoord gekoeld 
en verwarmd te krijgen 

op een aangename 
manier” 

De Wasstraat in Herent is de grootste indoor carwash van België.



| 17INSTALLATIEENBOUW.BE | 17

HERENT | De Wasstraat

dient.” Voor de afvoer van warme lucht plaatste 
Colt International natuurlijke verluchters op het 
dak. Rachid El Arfaoui: “Het voordeel van deze 
verluchters is dat zij een grote hoeveelheid lucht 
kunnen afvoeren. Ze zijn dan ook energiezuiniger 
dan mechanische ventilatoren en zorgen voor de 
afvoer van gecontamineerde lucht. De toevoer van 
verse koude lucht gebeurt via toevoeropeningen 
geïntegreerd in de vloer van de eerste verdieping.” 

LUCHTKORTSLUITING VERMIJDEN
De automatische carwash plaatste Colt  
International voor een uitdaging. “Hier hebben 
we een systeem voorzien dat een bijdrage levert 
aan het drogen, en tegelijk zorgt voor een snellere  
verdamping en afvoer van vocht”, zegt El Arfaoui. 
“Vooraan zijn grote afzuigventilatoren voorzien. 
De wagens rijden De Wasstraat binnen via een 
open poort die luchtkortsluiting veroorzaakt. Om 
dit op te lossen, hebben we aan de kopse kant 
een inblaassysteem geplaatst dat op basis van 
registratiemetingen ventileert en indien nodig 
naverwarmt. Interne warmtebronnen uit andere 
ruimtes benutten we om de lucht efficiënt te 
kunnen naverwarmen. Het was belangrijk om opti-
maal gebruik te maken van de restwarmte en ook 
de luchtstroom te bevorderen om niet onnodig 
luchtkortsluitingen te creëren of ongecontroleerd 
lucht te ventileren.” 

In de stofzuigafdeling en self-carwash wordt 
aan warmterecuperatie gedaan om de ruimtes 

te verwarmen. Ook de helling die naar de stof-
zuigafdeling leidt, blijft op die manier vorstvrij. 

COMFORTABEL EN  
GEZOND KLIMAAT
“We hebben CO2-detectie ingebouwd in de instal-
latie zodanig dat permanent verse buitenlucht 
naar binnen geblazen wordt. Dat is nodig want 
hier passeren soms tot 1.000 wagens per dag 
die veel CO2 uitstoten”, aldus Herman Scheys. 
De eindgebruikers kunnen het hele systeem 

De stofzuigafdeling is nu aangenaam koel en gezond in de zomer.

Herman Scheys (De Wasstraat). 

op afstand monitoren en bedienen vanuit het 
gebouwbeheersysteem. 

In heel het gebouw heerst vandaag een  
aangenaam en comfortabel klimaat, waar zowel 
personeel als klanten wel bij varen. “We willen 
dat onze klanten zich comfortabel voelen zodat 
ze graag terugkomen. Dankzij het feit dat de 
stofzuigafdeling nu aangenaam koel en gezond 
is, krijgen we in de zomermaanden meer klanten 
over de vloer”, aldus Herman Scheys.  ❚
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