EnergyVille en Stad Genk verwelkomen 200 werknemers op Thor Park
Vandaag maakten zo’n 100 van de 200 werknemers van EnergyVille kennis met hun nieuwe
werkplek op het Thor Park, nadat vorige week een eerste groep voor datzelfde naar Genk kwam. In
februari 2016 is het namelijk zo ver, dan opent EnergyVille I officieel de deuren op Thor Park in
Genk. In EnergyVille I gaan zo’n 200 onderzoekers van KULeuven, VITO en imec samenwerken rond
duurzame energie.
Zo wordt EnergyVille de eerste om zich op deze site te vestigen. De ambitie is om op termijn op Thor
Park 6.000 tot 7.000 arbeidsplaatsen te creëren, maar ook om een site te worden waar onderzoek,
bedrijvigheid en opleiding rond technologie elkaar ontmoeten en stimuleren.
Naast een algemeen infomoment vond er ook een werfbezoek plaats in de voormiddag. Onder
leiding van Strabag kwamen de werknemers meer te weten over hun toekomstige werkplek.
Verwacht wordt dat de kantoorruimtes eind van dit jaar klaar zijn; de laboruimtes volgen iets later.
“EnergyVille moet tot de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten in de energiesector
leiden. Bovendien moet dit bedrijven die aangepaste en geavanceerde technologieën ontwikkelen
stimuleren om zich er te vestigen. Onderzoeksactiviteiten leiden tot kennisoverdrachten. Er zijn
genoeg economische kansen te grijpen om Europees uit te groeien.” vertelt CEO Ronnie Belmans.
In de namiddag nam Stad Genk het roer in handen. Na een typische Genkse barbecue –‘stokskes’
dus- volgden een presentatie over Genk / Thor Park en een fietstocht door de stad. Een leuke manier
om te ontdekken wat Genk allemaal te bieden heeft.
“De mensen van EnergyVille zijn in zekere zin pioniers, want ze zijn de eersten om zich op Thor Park
te vestigen. EnergyVille brengt instellingen samen uit Mol en Leuven, dus voor de werknemers is
deze verhuis van hun werkplek naar Genk een hele stap. We wilden hen vandaag dan ook echt een
warm welkom geven in Genk en hen –letterlijk en figuurlijk- alvast even laten proeven van wat onze
stad te bieden heeft,” klinkt het bij burgemeester Wim Dries. “Verder willen we als stad zorgen voor
goede randvoorwaarden; Thor moet niet alleen dé hotspot worden rond duurzame energie, maar
ook een topsite waar mensen graag naartoe komen om te werken en te leren. De uitbouw van het
hoofdgebouw als kloppend hart van de site zal vanaf 2017 een groot verschil maken, maar we
plannen al vanaf begin volgend jaar de komst van de nodige horecafaciliteiten naar de site. Het moet
tot slot ook een site zijn waar men vlot geraakt, dus ook aan de bereikbaarheid wordt gewerkt.”

Meer informatie
EnergyVille
EnergyVille verenigt de onderzoeksinstellingen KU Leuven, VITO en imec voor onderzoek naar
duurzame energie en intelligente energiesystemen. De onderzoekers leveren expertise aan industrie
en overheden op het vlak van intelligente energiesystemen in de stedelijke omgeving - zoals
smartgrids en geavanceerde warmtenetten. EnergyVille brengt onderzoek, ontwikkeling, training en
industriële innovatie samen onder een naam, in nauwe samenwerking met lokale regionale en
internationale partners.

Thor Park
EnergyVille opent in februari 2016 de deuren op Thor Park, het voormalige mijnterrein van
Waterschei in Genk. De site is in volle uitbouw tot wetenschapspark, technologietalentcampus en
hoogwaardig bedrijvenpark, waar opleiding, onderzoek en ondernemerschap rond technologie en
duurzame energie centraal staan. Thor Park vormt daarmee één van de speerpunten van het
Vlaamse SALK-plan. De komende jaren werken diverse partners samen met de stad Genk om op Thor
Park 5000 tot 7000 banen te creëren. Onlangs nog vond de symbolische eerstesteenlegging plaats
van het voormalige hoofdgebouw van de mijn, dat vanaf 2017 het kloppend hart van de site wordt.
Met zijn horecaplein, congres- en vergaderruimte, kinderopvang, … wordt dit prachtige gebouw een
aangename ontmoetingsplek voor de bewoners van de site, voor businessevents en voor de
organisatie van een breed gamma aan activiteiten.
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