
Daikin Europe opent volwaardig ontwikkelingscenter in Oostende

Eén van de belangrijkste nieuwsfeiten uit de West-Vlaamse 
economie in 2011 is de beslissing van de Japanse multinational 
Daikin om haar reeds grote toegevoegde waarde voor West- 
Vlaanderen nog te versterken met de opening van een volwaardig 
Europees Development Center (EDC) in Oostende. Dit nieuwe 
kenniscentrum zal een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling 

van innovatieve energie-efficiënte verwarmingstoestellen met het 
accent op warmtepompen.

Het nieuwe ontwikkelingscentrum is goed voor 75 bijkomende 
hooggeschoolde arbeidsplaatsen in Oostende. Die komen 
bovenop het bestand van 1.200 vaste medewerkers die het 
productiecenter en het Europees hoofdkwartier van Daikin in 
onze provincie reeds tewerkstellen. Het Japanse moederbedrijf 
kiest voor Oostende omwille van de daar aanwezige expertise 
en knowhow rond warmtepompen en de specifieke toepassingen 
van deze technologie op de Europese markt. De eerste fase van de 
uitbouw van het EDC omvat een investering van circa 13 miljoen 
euro en dat voornamelijk in technologie en infrastructuur. In één 
van de testkamers kunnen de ingenieurs van het kenniscentrum 
elke klimatologische situatie simuleren die zich in een van de 27 
Europese landen voordoet. Daikin is bij ons vooral bekend als de 
nummer één in de wereldmarkt van de airconditioning, maar is 
sinds 1958 ook actief in warmtepomptechnologie. In 2009 werd 
de Elmura het eerste product met Europees design gelanceerd.
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Frans Hoorelbeke, voorzitter-bestuurder van Daikin Europe, 
wil het aandeel van de omzet uit verwarmingstoestellen in de 
komende vijf jaar verdubbelen van 10 naar 20%. De site van 
Daikin in Oostende omvat 15 ha oppervlakte en behoort tot de 
10 grootste industriële werkgevers in West-Vlaanderen. Voor 
de pessimisten die menen dat er geen toekomst meer is voor 
industrie in onze contreien, is de investering van Daikin een 
statement van formaat.
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