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Tot 50% minder energieverbruik in 16 scholen

Zestien scholen en kinderopvanglocaties genieten straks van een
energiebesparing van 30 tot 50% dankzij enkele gerichte ingrepen, zoals het
installeren van warmtepompboilers of nieuwe stookketels en circulatiepompen.
Sinds begin dit jaar loopt er een project waarbij de Stad Gent aan de slag gaat in 16
schoolgebouwen of kinderopvanglocaties om het energieverbruik en de CO2-uitstoot drastisch
te verminderen. Zelden gebruikte ruimtes worden bijvoorbeeld niet langer of minder
verwarmd. De Stad vervangt ook installaties. Zo komen er in vijf scholen en twee
kinderdagverblijven energiezuinigere verwarmingsketels.
Een aantal plaatsen krijgt nieuwe circulatiepompen, elders worden zolderruimtes extra
geïsoleerd. Op andere plaatsen wordt een warmtepompboiler geïnstalleerd of worden oudere
stookketels vervangen door nieuwe modellen. Bovendien meet de Stad Gent tijdens het project
ook de hoeveelheid CO2 in de lokalen, waardoor er tijdig extra verlucht kan worden.
De werken zijn intussen al voor 80% uitgevoerd en worden nog dit jaar afgewerkt. De kostprijs
is in totaal 631.000 euro, waarvan 280.000 euro voor stookplaatsrenovaties. Die worden voor
60% gesubsidieerd door Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs.

'We zijn constant op zoek naar opportuniteiten om energie te besparen in onze
stadsgebouwen. We luisteren daarbij naar de feedback van technici bij het
onderhoud en reparaties, en voeren ook proactief screenings uit. Het vergt
extra werk, maar loont de moeite: we zullen tot de helft minder energie
verbruiken in de 16 scholen en opvanglocaties waar het project loopt.'
— Annelies Storms, schepen van Facility Management
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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