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Campus Parnas krijgt grondige make‐over

HOGESCHOOL ODISEE INVESTEERT
IN SPORTCAMPUS DILBEEK
Campus Parnas in Dilbeek, de sportcampus van de Odisee‐hogeschool, zit binnenkort
helemaal in een nieuw jasje. Deze zomer werd de sportaccommodatie vernieuwd, en
momenteel krijgen ook de gevel en de buitensportterreinen een make‐over. “Op die manier
blijven we met de hogeschool investeren in de toekomst van al onze studenten”, klinkt het.
“Hogeschool Odisee biedt op Campus Parnas de opleidingen Lichamelijke Opvoeding en
Bewegingsrecreatie (binnen de bacheloropleiding Secundair onderwijs) en de bacheloropleiding
Orthopedagogie. De sportinfrastructuur op Campus Parnas is volledig gerenoveerd. Ook
kleedkamers, douches en sanitaire voorzieningen zitten in een nieuw kleedje”, bevestigt Wouter
Ommeslag, Hoofd Facilitair beheer bij Odisee. Samen met zijn collega’s Marnik De Vos (Hoofd
Dienst Gebouwen) en Danny Labeeuw (Project Office) coördineert hij de werkzaamheden. Want
niet alleen is de sportaccommodatie vernieuwd, ook aan de omvangrijke achtertuin van Campus
Parnas zijn veranderingen op til. “Daar werken we aan een Finse looppiste, een grasveld voor
buitensporten, een terras en een parking”, vertelt Marnik De Vos, Hoofd Dienst Gebouwen en
projecten. In de loop van dit academiejaar worden die afgewerkt.
Betere isolatiewaarden
“Daarnaast renoveren we ook de gevel van de campus”, zegt Marnik. “De verouderde
gevelbekleding wordt verwijderd en vervangen door sandwichpanelen, zodat de isolatiewaarden
van de campus omhooggaan.” Voor de verschillende facetten van het project is Odisee in zee
gegaan met twee gespecialiseerde bureaus: het Antwerps Architecten Atelier en Buro Bossaert.
“Door te blijven investeren in onze infrastructuur, garanderen we dat onze hogeschool state‐of‐
the‐art onderwijs kan blijven aanbieden, met de best mogelijke omkadering voor onze studenten”,
besluit campusdirecteur Ghislaine Geerits. “Zo werken we aan de toekomst van al onze studenten
en collega’s op de hogeschool.”
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