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Odisee‐hogeschool wijdt labo’s in met symposium

MINISTER TOMMELEIN OPENT
NIEUWE LABO’S ENERGIETECHNOLOGIE
Op vrijdag oktober opent Bart Tommelein, Viceminister‐president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, de nieuwe labo’s Energietechnologie
van de Odisee‐hogeschool. “De volledige afdeling is vernieuwd met geavanceerde labo’s en
energiebesparende aanpassingen”, zegt opleidingshoofd Sylvie De Muynck. Voorafgaand aan
de officiële opening organiseert de opleiding het symposium ‘Actuele trends in de
energietechnologie’.
Geavanceerde labo’s
“Alle labo’s Energietechnologie hebben een nieuwe up‐to‐date inrichting met state‐of‐the‐
artmateriaal”, aldus Sylvie, die het project uitvoerde samen met Marnik De Vos, Hoofd Dienst
Gebouwen bij Odisee. “Onder meer ons labo Energie
heeft een volledige facelift gekregen en
is nu onze meest geavanceerde werkruimte. De afdeling heeft er ook een gezellige netwerkruimte
en een modern vergaderlokaal bijgekregen. De studenten hebben dan weer een nieuwe
projectruimte waar ze vrij kunnen werken. De verschillende labo’s kregen elk een eigen kleur, van
groen tot blauw en oranje. We hebben, kortom, een gezellige verdieping gecreëerd waar iedereen
zich thuis voelt.”
Enorme energiebesparing
“Er zijn voorts ook heel wat energiebesparende maatregelen getroffen”, zegt Sylvie. “Zo is het dak
van gebouw B, waar de labo’s zich bevinden, geïsoleerd. Er is buitenzonwering aangebracht en op
het dak werden ecologische lichtkoepels geïnstalleerd, die daglicht opvangen en verdelen via een
ingenieus spiegelsysteem. Mooier licht én een gigantische energiebesparing!” Ook de gevels van
het gebouw op Technologiecampus Gent kregen een nieuw jasje. “We hebben ze gerenoveerd
volgens de oorspronkelijke Manchester‐stijl”, vertelt Marnik De Vos. “Dat is de typische
architectuur die industriële gebouwen in het begin van de e eeuw kregen. Het gaat om massieve
gebouwen met een skelet van gietijzeren kolommen en dwarsliggers. Zo geven we gebouw B de
originele uitstraling van vroeger.”
Symposium Energietechnologie
Om de nieuwe labo’s officieel te openen, organiseert de opleiding Energietechnologie op vrijdag
oktober het symposium ‘Actuele trends in de energietechnologie’ op Technologiecampus
Gent. Een van de sprekers is Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein, met de lezing ‘Van
energie naar stroomversnelling’. U bent van harte uitgenodigd om dit symposium en officiële
gedeelte (met receptie) bij te wonen. Het symposium start om u in het Groot auditorium in
gebouw D. Voor de opening van de labo’s moet u in gebouw B op de e verdieping zijn (zie
kaartje). Info en inschrijven via http://projects.odisee.be/surveys/actuele‐trends‐
energietechnologie.
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