
  
 

Veilig trainen, droog en luchtig parkeren

Brandveiligheid
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Bij brand garanderen de rookluiken en rookschermen in de sporthal een veilige vluchtweg en een 
rookvrije interventie van de brandweer .

De nieuwe Topsporthal van de KU Leuven is geconcipieerd als een rechthoekige doos op pilaren.

In de parking hangen tien stuwkrachtventilatoren 
van het type Colt Cyclone. Nochtans zijn de wanden 
slechts tot op de helft van de plafondhoogte  
opgetrokken, wat het geheel een heel open  
karakter geeft. "Het is inderdaad ongebruikelijk dat 
open parkings worden uitgerust met mechanische 
ventilatie", weet Janssens. "Maar vanaf (onder meer) 
een lengte van 60 meter beschouwt de brandweer 
ook een open parking als gesloten. Daarom formu-
leerde ze mechanische ventilatie als een eis."

Computersimulaties
Colt voerde tevens de nodige computersimulaties 
(CFD) uit om de optimale vermogens en opstel-
lingen te berekenen. "Voor de sporthal hielden we 
er ook rekening mee dat ze eveneens kan worden 
ingezet voor andere evenementen. In het geval 
van de parking was de overheersende windrichting 
een van de parameters. Wij hebben alles in 
huis om voor eender welke toepassing van onze  
concepten dergelijke simulaties te maken."    ❚

personen op korte tijd een veilige vluchtweg  
bieden en zorgen voor een rookvrije interventie 
voor de brandweer.

Ook ventilatie gegarandeerd
"In de sporthal hebben we ons SmokeMaster  
5-rookscherm systeem geplaatst", legt sales manager 
Patrick Janssens uit. "Dit kan met een lengte 
van 35 meter de breedte van de hele zaal  
overspannen. Als het automatisch wordt uitgerold, 
is het 8 meter diep. Bij brand in het ene rookcom-
partiment zullen de rookluiken van het naburige 
rookcompartiment (type Colt I-Eco) de luchttoevoer 
garanderen. De rookluiken kunnen ook dienen 
voor dagdagelijkse ventilatie. De installatie is  
uitgerust met een regendetectie die er voor zorgt 
dat de verluchters in het dak automatisch sluiten. 

In de parking hangen tien stuwkrachtventilatoren die in het geval van brand voor een rookvrije 
brandweerinterventie zullen zorgen. 

De rookluiken kunnen ook voor dagdagelijkse ventilatie 
gebruikt worden. Het systeem is bovendien uitgerust 
met regendetectie.

De zaal van 70 op 35 meter is met haar vrije  
hoogte van 12,6 meter geschikt voor de beoefening 
van de meeste balsporten, zowel door studenten 
van de faculteit bewegings- en revalidatieweten-
schappen als voor professionele sporters.  
's Avonds en tijdens de weekends kunnen ook andere 
studenten en derden er gebruik van maken (zie 
ook BAVL 2019-1).
 
Het gebouw nabij de stadsvesten is geconcipieerd 
als een rechthoekige doos op pilaren. Op die 
manier kwam er ook een overdekte parking 
voor 120 wagens tot stand. Colt International 
zorgde voor een brandbeveiliging, ventilatie en 
rook- en warmteafvoer (RWA) op maat in de  
parking en de sporthal. Deze brandveiligheids- en 
RWA-systemen moeten bij brand de aanwezige 

Veilig trainen, droog 
en luchtig parkeren
Leuven is dankzij haar universiteit al eeuwenlang een bekende stad. Net ten zuiden van 
de kleine ring bevindt zich de sportcampus. Daar nam de KU Leuven onlangs een nieuw 
topsportcentrum in gebruik. Met niet alleen een state-of-the-artsportinfrastructuur, maar 
ook met een performante brandbeveiliging.
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“De optimale vermogens 
en opstellingen werden 
berekend aan de hand 
van computersimulaties”

OVER COLT INTERNATIONAL 

Colt International ontwerpt, bouwt, installeert en onder-
houdt energiezuinige klimaatinstallaties, oplossingen 
voor rook- en warmteafvoer (RWA), brandveiligheids-
systemen en buitenzonwering. Het bedrijf zorgde  
recent niet alleen voor de RWA in de Topsporthal van 
de KU Leuven, maar plaatste ook de rookluiken en 
rookschermen in de recent geopende indoor atletiekhal 
van de Waalse universiteitsstad Louvain-la-Neuve.

De Colt Group of Companies werd in 1931 opgericht 
in Groot-Brittannië. Vandaag is de groep actief in 75  
landen. De productiecentra bevinden zich onder meer 
in Nederland en Duitsland. De groep beschikt ook over 
eigen centra voor onderzoek en ontwikkeling. In België 
is Colt sinds 2013 VCA**-gecertificeerd. Het is gevestigd 
op een industriepark langs de E19 in Mechelen.
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