Thor Central: de nieuwe naam van het hoofdgebouw van Thor Park
Het hoofdgebouw van Thor Park gaat vanaf vandaag door het leven als Thor
Central. Het is nu dicht maar opent medio 2017 als kloppend hart van de site met
horeca-, vergader- en andere faciliteiten, voor Thorbewoners én het brede publiek.
Toch gonst het in en rond het gebouw ook nu van de activiteit, want aannemers zijn
druk bezig met een grondige renovatie van de gevels en de ruimtes van de
rechtervleugel.
Het stadsbestuur van Genk houdt de traditie in ere om namen voor nieuwe sites of
gebouwen niet zelf te bedenken of te laten bedenken door een professioneel bureau,
maar liever door Genkenaren. “Denk aan onder meer C-mine, SportinGenk Park en
Thor Park zélf: allemaal namen bedacht door creatieve en geïnspireerde
stadsgenoten”, aldus burgemeester Wim Dries. “En dus hebben we voor het
hoofdgebouw van Thor Park weer beroep gedaan op de Genkse creativiteit.”
Fons Vanden Berghe bedacht meertalig bruikbare naam
En met succes. Tussen 1 en 31 mei liepen niet minder dan 75 inzendingen binnen. De
jury gaf de voorkeur aan ‘Thor Central’, een naam die “meertalig bruikbaar is,
herkenbaar en duidelijk”, zo staat te lezen in het juryverslag. Genkenaar Fons
Vanden Berghe mag zich de trotse bedenker noemen. Hij argumenteerde zijn
voorstel zelf als volgt: “Het hoofdgebouw neemt een centrale plaats in op de site,
maar het zal ook een ontmoetingsplaats worden in onze lokale maatschappij. Central
doet bovendien denken aan de mijncentrale die er vroeger was gehuisvest. En
‘slimme technologie’, waar het om draait op Thor Park, zal in de toekomst ook meer
en meer een centrale plaats innemen in ons leven.”
Facilitaire functies
De naam werd inmiddels verwerkt in een nieuw logo dat vanaf midden volgend jaar
het hoofdgebouw zal sieren. Volgende zomer moet de renovatie immers voltooid
zijn, althans toch van de rechtervleugel, legt burgemeester Wim Dries uit: “We
spreken natuurlijk over een enorm gebouw met een totale vloeroppervlakte van liefst
2,2 hectare. Van bij de start van Thor Park was duidelijk dat we dit gebouw zouden
ontwikkelen als dé centrale plaats, het kloppend hart van de site met een aantal
ondersteunende, facilitaire functies. Dat zal gebeuren in de rechtervleugel, daar
komen vergaderruimtes, een auditorium, horecaplein, centrale receptie en zelfs een
kinderdagverblijf. De linkervleugel wordt voorlopig nog niet onder handen genomen
omdat we hiervoor de opties open willen houden. De site is immers in volle
ontwikkeling. Er kunnen occasioneel wel events doorgaan zoals tentoonstellingen.”
Het einde van de werken is voorzien voor de zomer van 2017. De kostprijs bedraagt
zo’n 20 miljoen euro en wordt gedragen door meerdere partners:
- Stad Genk investeert zo’n 8,725 miljoen euro;
- Provincie Limburg – LSM cofinanciert 6 miljoen euro;
- Vlaanderen draagt in totaal zo’n 5,275 miljoen euro bij.
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Thor Park?
Thor Park is het voormalige mijnterrein van Waterschei in Genk. Duurzame / ‘slimme’ energie
en technologie vormen de centrale uitdaging waar alle bedrijvigheid op deze site zich rond zal
ontwikkelen. Zo vormt Thor Park één van de speerpunten van het Vlaamse SALK-plan. De
komende jaren werken diverse partners samen met de stad Genk om op Thor Park op termijn
5000 tot 7000 banen te creëren.
Opleiding, onderzoek en ondernemerschap zullen er rond de genoemde thema’s samenkomen en
elkaar versterken:
- Thor Park reserveert 20 hectare voor de stapsgewijze uitbouw van een
wetenschapspark waar hightech, innovatieve, kennisintensieve bedrijven,
kennisinstellingen en onderzoeksinstituten zich kunnen vestigen.
o IncubaThor opende in 2015 officieel de deuren en huisvest op dit moment een
twintigtal jonge, startende ondernemingen met focus op energie-technologie;
o Campus EnergyVille verenigt KULeuven, VITO, imec en UHasselt rond
onderzoek naar de duurzame energiesystemen van de toekomst;
- De T2-campus (technologie-talentcampus) is een SALK-project van stad Genk met
VDAB en Syntra Limburg dat het technologisch talent wil ontdekken en ontwikkelen
dat Limburg nodig heeft om te groeien. Vanaf september 2018 zullen er dagelijks zo’n
1.300 trainees, van jong tot oud, deelnemen aan inspirerende technologiemodules en –
projecten.
- Hoogwaardig bedrijvenpark: Thor Park heeft heel wat bedrijfsruimte ter beschikking
voor kennis-, diensten- en productiebedrijven actief in technologie, energie, ICT,
engineering,…
- Tot slot fungeert Thor Park ook als toegangspoort tot een 30 hectare groot stedelijk
park dat een prachtig decor is voor allerlei vormen van recreatie en toeristisch-artistieke
projecten.

