
 

Persuitnodiging:  
22 september 2016, 10‐14u 

Thor Park 8310, 3600 Genk 

Campus EnergyVille opent de deuren naar de energie van de toekomst 
 
Op 22 september is het zover, Campus EnergyVille opent officieel de deuren! We willen u daarom ook van 
harte uitnodigen en stellen in het bijzijn van burgemeester Wim Dries, Europees Commissaris Maroš 
Šefčovič, minister Marie Christine Marghem en minister Bart Tommelein graag Campus EnergyVille aan u 
voor. 
 
Tijdens een uitgebreide rondleiding, onder deskundige begeleiding van één van onze medewerkers, maakt u 
kennis met de look & feel van dit volledig energie-neutrale gebouw, dat trouwens uniek is in Vlaanderen en 
de BREEAM Excellent-certificering kreeg. Dit betekent dat het gebouw een minimale milieu-impact heeft en 
tegelijk een hoge gebruikerstevredenheid biedt. Tijdens de rondleiding lichten we ook ons innovatief 
onderzoek toe en stellen we graag enkele van onze specifieke projecten voor die bijdragen aan een duurzame 
maatschappij.  
 
Niet alleen bieden we u de mogelijkheid de labo’s, onze elektrische wagens en onze nieuwe snellaadpaal te 
bezichtigen, ook stellen we tijdens het openingsevenement graag exclusief enkele nieuwigheden voor. 
Interesse? Kom dan zeker naar de opening. Op dit moment hebben al meer dan 400 vooraanstaande gasten 
uit politiek en industrie zich ingeschreven om als eerste kennis te maken met Campus EnergyVille.  
 
Programma: 
 
Gastheer: burgemeester Wim Dries 

- 10.00u: ontvangst en welkom 

- 10.30u: Europees Commissaris voor de Energie-Unie Maroš Šefčovič 

- 11.00u: Federaal Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine 

Marghem 

- 11.15u: Vlaams Minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein 

- 11.30u: Prof. Dr. Ir. en CEO van EnergyVille Ronnie Belmans 

- 11.45u: Receptie en begeleide rondleiding doorheen het gebouw en de labo’s 

 
Voor de pers wordt een aparte rondleiding voorzien om 10.00 uur. Geïnteresseerden krijgen bovendien de 
mogelijkheid tot interviews na de speeches.  
 
Gelieve uw komst te bevestigen via een reply op deze mail zodat we een persmap voor u kunnen voorzien. 
 
Aarzel vooral niet om ons te contacteren met vragen, 
 

Paulien Martens – Campus EnergyVille – Communicatie – +32 (0)474 29 77 74 

Bieke Demaeghdt – Campus EnergyVille – Communicatie – +32 (0)499 16 95 00 

/ t: +32 (0)14 33 59 10 

/ adres: Thor Park 8310, 3600 Genk 

/ email: paulien.martens@energyville.be . bieke.demaeghdt@energyville.be 

/ website: www.energyville.be 

mailto:paulien.martens@energyville.be
mailto:bieke.demaeghdt@energyville.be
http://www.energyville.be/


 

 

Meer informatie: 

 

- Uitnodiging in bijlage mail 

- 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 smart grids en geavanceerde 

warmtenetten. EnergyVille brengt onderzoek, ontwikkeling, training en industriële innovatie samen onder een 

naam, in nauwe samenwerking met lokale, regionale en internationale partners. 

 

Praktisch: 

 

22 september 2016, 10-14u 

Thor Park 8310, 3600 Genk 

gps: André Dumontlaan 67, 3600 Genk 

 

Partners: 

 

 

 


