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Toonaangevend in HVAC & SANITAIR

S p o r t h a l  S t a d s p a r k
@ Campus Arthur Vanderpoorten, Lier

BEDRIJFSBOUW & DESIGN TO BUILD
NIEUWBOUW

case #2018196/3

Takenpakket
Studiewerk
Verwarming
Ventilatie
Sanitair
Aerolische inregeling met Testo 417+420
Hydraulische inregeling met TA Scope

Specificaties
Sporthal opp.: 1502 m2 
Kleedkamers opp.: 218 m2

Cafetaria opp.: 318 m2

Uitrusting
Ventilatie type D
Vloerverwarming
Luchtverwarming
Lucht/lucht warmtepomp

Producten
Ventilatie: Komfovent
Warmtepomp: Samsung
Rooftop Units: Mark 
Regelkranen: STAD (IMI)
CV-pompen: Grundfoss Magna 3
Sturing: PRIVA

Team Duall
Projectleider: Kevin
Uitvoering: Michiel, Patrick, Kenneth, 
Gunter

Het stadsbestuur van Lier investeerde in een nieuw multifunctioneel 
sportcomplex op het schooldomein van het Koninklijk Atheneum. Het 
complex bestaat uit een sporthal, kleedkamers en een cafetaria. Duall 
nam de volledige comfortinstallatie ter harte.
Dit project is een Design-to-Build samenwerking met aanneembedrijf 
Cordeel Hoeselt.   

UITDAGINGEN
Bij dit project stonden we voor 2 uitdagingen. Enerzijds was er de vraag 
om enkel te werken met fossielvrije technieken. Anderzijds moesten 
we rekening houden met de indeling van de sporthal in verschillende 
zones en de specifieke toepassing per ruimte (sportgedeelte, kleed- 
kamers en cafetaria).  We maakten een ontwerp waar de keuzes van 
de toestellen en de dimensionering het meeste aandacht kregen. In de 
studiefase van dit project besloten we dat warmtepompen de meest 
geschikte toestellen waren voor dit project. 

INNOVATIES
Voor elke ruimte en toepassing was het noodzakelijk om een specifieke 
installatie te voorzien. 
Sporthal: de verwarming en ventilatie van de grote ruimte werd 
verdeeld in zones met elk een aparte inregeling. Dit is een voordeel als 
er slechts een gedeelte van de hal gebruikt wordt.  We installeerden 3 
afzonderlijke rooftopunits met eigen warmtepomp en CO2-meting. 
Kleedkamers: om steeds warm water te kunnen voorzien voor de 30 
douches plaatsten we een lucht/water warmtepomp met een hoge 
temperatuur module met een buffer van 3000 liter. De bewaking die 
nodig is in het kader van de legionellawetgeving is geïntegreerd in 
de sturing. De vloerverwarming wordt aangestuurd door een aparte 
warmtepomp. Een afzonderlijke ventilatie-unit met vochtigheidsmeting 
bewaakt de luchtkwaliteit.
Cafetaria: hier zorgen de lucht/lucht warmtepomp en de eigen 
ventilatie-unit voor een aangename temperatuur en comfort.
Het volledige systeem wordt gemonitord door een Priva gebouw-
beheersysteem. Deze sturing kan van op afstand gebeuren.
 

CONCLUSIE
Duall mocht een performante installatie ontwerpen, installeren en 
beheren die beantwoordt aan de vragen van de bouwheer. Dit design-
to-build project was voor Duall een zeer positieve samenwerking met 
alle betrokken partners. 


