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We willen de THOREAQ-testomgeving maximaal 
afstemmen op de huidige en toekomstige noden 
van de sector. Via deze bevraging verzamelen we 
daarom graag uw feedback.

Enkele cijfers

Duurtijd van het project: 2 jaar (1 november 2021 tot 31 december 2023)
In-gebruik-name infrastructuur en start exploitatie vanaf 2024 

Omvang van de EFRO React EU-subsidie: 630.850,50€
Omvang van de ondersteuning van het Vlaams Fonds voor Innoveren en Ondernemen: 
369.149,50€ 

Locatie:  
Thor Park, Waterschei, Genk 

Contact:  
EnergyVille  
Thor Park 8310-8320 
3600 Genk 
info@energyville.be 
www.energyville.be

Dit project werd mogelijk gemaakt door:

shorturl.at/clLX7



THOREAQ:  
unieke onderzoeksinfrastructuur voor duurzame woningen

THOREAQ is een uniek onderzoeksproject dat ondersteund wordt door EFRO React EU 
en het Vlaams Fonds voor Innoveren en Ondernemen.

Het doel van dit project is om een permanente infrastructuur te ontwikkelen die innovaties 
op vlak van renovatietechnieken, verbetering van de binnenluchtkwaliteit en integratie van 
energiesystemen in een reële gebouwomgeving kan testen, valideren en demonstreren. 

De infrastructuur zal bestaan uit vier eenheden die gebouwd worden binnen het Open 
Thor living lab in Genk: een technische hal, een werflabo en twee identieke gebouwen 
gelijkaardig aan bestaande woningen en uitgerust met redundante technieken en een 
uitgebreide set meetapparatuur.

Wat heeft THOREAQ u als bedrijf te bieden?
• een “veilige” en reële innovatieomgeving om uw producten en diensten te 

valideren en optimaliseren
• toegang tot een innovatief netwerk van onderzoekers en deelnemende 

bedrijven
• een directe link met gekoppelde onderzoekslabo’s van EnergyVille in een 

regelluwe zone
• een kwaliteitsvolle technische ondersteuning

Maak deel uit van dit uniek onderzoeksproject
Samenwerken is key
Deze infrastructuur zal opengesteld worden voor bedrijven zodat zij hun innovatieve 
producten en diensten full-scale en real-life kunnen testen, optimaliseren en demonstreren 
in een veilige en gecontroleerde omgeving. Zij krijgen bovendien inspraak in het definiëren 
van de specificaties van de infrastructuur.

Door diverse partners samen te brengen, willen we de interactie bevorderen en 
meerdere innovaties ontwikkelen en analyseren, hetgeen kan leiden tot geoptimaliseerde 
totaaloplossingen waar diverse diensten en technische systemen worden gecombineerd.

Daarmee zal de THOREAQ-infrastructuur de Vlaamse renovatiemarkt en energietransitie 
versnellen, belangrijke kostenreducties en kwaliteitsverbeteringen in gebouwen 
katalyseren, en het ecosysteem van betrokken bedrijven aanzienlijk versterken in 
innovatiekracht en exportpotentieel. 

Heeft u interesse om uw diensten of 
producten te optimaliseren in deze 
unieke testomgeving? 
Of wil u bijdragen aan de ontwikkeling 
van nieuwe totaaloplossingen? 
Of wil u gewoon meer inzicht in hoe de 
duurzame technologieën die ontwikkeld 
worden binnen THOREAQ kunnen 
bijdragen aan de verduurzaming van uw 
bedrijf? 
Neem dan gerust contact met ons op.


