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T2 Campus - Thor Park

Paleis voor technische revolutie staat in Genk

Een gloednieuw gebouw met de looks van de opgelapte buur Thor Central… Dat is de splinternieuwe thuishaven van de T2 Campus, waar Syn-
tra en VDAB Limburg een ruim aanbod van technische opleidingen aan de man brengen. Theorie, maar vooral praktijk in een fris, hedendaags 
jasje:  een knap ontwerp van Kempe-Thill en Osar, dat netjes binnen de zeer strakke deadline én budget werd gerealiseerd door de combinatie 
Strabag en Houben.

De strakke architectuur straalt de moderniteit uit 
die binnen wordt onderwezen.
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“We moeten terug naar 2012 toen Ford Genk de sluiting aankondigde”, 
herinnert Marc Cloostermans zich. “De noodzaak aan technische scho-
ling om de alternatieve tewerkstelling mogelijk te maken, werd toen 
meteen duidelijk. Vlak daarna is het SALK-plan opgesteld, waarbij een 
aanzienlijke som voor de reconversie van de regio werd vrijgemaakt. 
Een budgettaire opportuniteit, want gelijktijdig hebben Stad Genk, 
VDAB en Syntra Limburg gesprekken opgestart om samen een tech-
nologiecampus op poten te zetten. De terugvallende instroom in het 
technisch onderwijs kon maar beter met vereende krachten aangepakt 
worden.” Na heel wat vijven en zessen, geraakte de financiering rond. 
Syntra, VDAB, het AGB van Genk, SALK en Europa (EFRO) legden sa-
men 57 miljoen euro op tafel voor de infrastructuur. Als bouwheer werd 
door de partners de cvba T2-campus opgericht.

Plaza

“We zijn in binnen- en buitenland een aantal soortgelijke projecten gaan 
bekijken als inspiratiebron voor het nieuwe gebouw”, blikt Marc Cloos-
termans terug. “Wat we zeker niet wilden was een schoolse omgeving, 
met gangen en klaslokalen. Het moest een transparant gebouw worden, 

waar techniek zichtbaar zou zijn. We vinden dat mensen die technische 
opleidingen volgen daar fier op mogen zijn en de buitenwereld mag zien 
dat hier geen vuil werk bij komt kijken. Andere vereisten waren dat de 
opleidingen die bij elkaar aansluiten, zich in dezelfde omgeving zouden 
situeren. Op ons wensenlijstje stond een grote agora of plaza, waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen plaatsvinden. 
Hierdoor hadden we wel enige bezorgdheid over de akoestiek.”

Het ontwerp dat het meest aan de vereisten van de bouwheer voldeed 
en op esthetisch vlak tot de verbeelding sprak, werd getekend door 
Oliver Thill van het befaamde Atelier Kempe-Thill, in THV met het Ant-
werpse bureau Osar. De gelijkenissen met het klassieke Thor Central, 
dat vlakbij ligt, zijn treffend. Ook daar zie je in het midden een grote 
plaza, met veel natuurlijke lichtinval. T2 is dan de nieuwe, moderne ver-
sie van het overigens knap gerestaureerde hoofdgebouw van de steen-
koolmijn. 
“Kenmerkend voor de stijl van deze architecten zijn de heel strakke 
lijnen”, aldus Kris Delbaere, hoofdprojectleider bij Strabag, dat in com-
binatie met Houben, instond voor de uitvoering. “Het gevolg is dat alle 
elementen direct moesten passen. Ik denk aan de grote raampartijen 
van maar liefst 4.000 m2 buitengevel, maar ook de glazen binnenmuren 

Marc Cloostermans (VDAB) Kris Delbaere (Strabag)

(allemaal gemaakt door Ceyssens). Het was een echt huzarenstukje om 
deze te plaatsen, ook al omdat er in die periode veel wind stond.” Om 
de transparantie mogelijk te maken, voorzag het ontwerp in de glazen 
vinnen die verticaal achter de staalstructuur staan opgesteld. “Zo wordt 
ook gewerkt in autogarages die veel showroom hebben”, aldus nog 
Kris Delbaere. “Die colonnade is er eigenlijk nadien bijgekomen”, weet 
Marc Cloostermans. “De overdekte gaanderij die je nu krijgt, laat boven-
dien toe dat er langs buiten kan geleverd worden. Er is dus zowel een 
esthetisch als praktisch voordeel aan verbonden.”

Alarm

Eén van de blikvangers in het gebouw is het omvangrijke pleisterwerk. 
“Er is gekozen voor akoestische spuitpleister over de totale oppervlak-
te”, zegt de hoofdprojectleider van Strabag. “We hebben daar eerst 
een test mee gedaan om te weten of de akoestiek hierdoor zou ver-
beteren. Uiteindelijk is de totale uitvoering nog beter meegevallen dan 
in de tests. Dit heeft ons wel een tijdje achteruit gezet in de planning, 
maar het resultaat mag er zijn. De geluidsdemping is zelfs zo goed, dat 
men moeite heeft om het alarm te horen dat afgaat. Dat euvel is intus-

sen gelukkig verholpen.”
Nog opvallend: de netjes weggewerkte technieken. Alleen de ‘chaoti-
sche’ ventilatie valt op in de plaza. “Een nieuwe techniek om verwar-
ming en koeling naar grote ruimtes te brengen”, legt Kris Delbaere uit. 
“Met chaos heeft het niks te maken (lacht).”

Dag en nacht

De grootste uitdaging van het project was zonder twijfel de timing. “Het 
project is gegund in september 2016 en in januari 2017 zijn we gestart”, 
zegt Karel Luyckx, algemeen directeur van bouwbedrijf Houben. “Acht-
tien maanden later moest alles klaar zijn, goed voor een oppervlakte 
van 24.400 m2. Daar zijn we wonderwel in geslaagd, wat echt wel een 
knappe prestatie mag genoemd worden. De architecten vonden ook 
dat het allemaal razendsnel moest gaan. Iedereen in het team heeft dan 
ook zijn uiterste best gedaan. Vaak werd er dag en nacht doorgewerkt. 
Vooral de projectleiders hebben zich heel flexibel opgesteld. En dan was 
het nog maar nipt, want  tot 3 dagen voor de officiële opening waren 
we nog niet helemaal zeker dat het zou lukken… We mogen zeker fier 
zijn op deze prestatie. Een mooie referentie is het in ieder geval, want  

Karel Luyckx (Houben)



33 - BF32 - BF

Technische fiche
…

Bouwheer: 
 VDAB, SYNTRA Limburg 

en het autonoom gemeentebedrijf 
van de stad Genk 

…
Architect: 

 THV Atelier Kempe Thill; Rotterdam – 
OSAR; Antwerpen
Hoofdaannemer: 

THV Houben; Hasselt/Strabag; Genk
Prefab balken, kolommen & wanden: 

Preton; Heusden-Zolder
Elektriciteit: 

E.L. Systems; Zonhoven
Bouwmaterialen:

 Verheyen; Maasmechelen
Studiebureau stabiliteit: 

Ney & Partners; Brussel
Studiebureau technieken: 

Studie 10; Lier
Veiligheid: 

Steto; Tessenderlo
Trappen, borstweringen en leuningen: 

Smeets Laswerken; Eksel
Breedvloerplaten: 

De Hoop Pekso; Oosterhout
Beton: 

Casters; Genk
Vloeren: chape en harde vloeren: 

A. Keulen; Lanaken
Zachte vloeren: 

SHM Vloerbekleding; Neeroeteren
Welfsels: 

Echo; Houthalen
HVAC en technische installaties: 

SPIE – Devis; Geel
Polieren vloerplaten: 

Iso Betonvloeren; Beringen
Gevelbekleding: 

Kempen Cladding; Bergeijk
Lichtstraten: 

Glass Projects; Ninove
Buitenschrijnwerk: 

Ceyssens Glas; Heusden-Zolder
Platte daken: 

Zolderse Dakprojecten; Lummen
Akoestisch pleisterwerk:

 Icoustic; Geel
Pleisterwerken: 

Joos-Weyland; Balen
Gipskartonwanden en verlaagde plafonds: 

Gyprof; Beringen
Houten binnenschrijnwerk: 

Aluglas; Beringen
Levenslijn: 

Safety Solutions; Beverlo
Vloerisolatie: 

Casters Isolatiebeton; Genk
Gespoten polyurethaan: 

Isofoam; Turnhout

 
 

“De beton elementen van Preton zijn allen in wit beton geleverd, hiermee kan 
de moderne uniformiteit van het gebouw verder gezet worden. Een blanco canvas 

waarmee er talloze mogelijkheden gecreëerd kunnen worden. T2 campus 
heeft hiermee een mooi voorbeeld gegeven voor de toekomst”

www.preton.be
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projecten met een omvang van zo’n 30 miljoen, zijn zelfs voor een er-
varen combinatie als Houben-Strabag niet alledaags.” De structuur be-
stond uit prefab elementen, aangevuld met 2.100 ton staal. 

“En ook de afwerking is in een fenomenaal tempo verlopen”, vertelt 
Karel Luyckx. “In mijn carrière van 20 jaar in de bouwsector, heb ik dat 
nog nooit gezien. Op piekmomenten waren hier 150 mensen constant 
in de weer. Om dat te doen slagen, moeten alle neuzen in dezelfde 
richting staan en hetzelfde doel voor ogen hebben. Dat is op deze werf 
zeker gebeurd. Niet in het minst heeft de bouwheer zich flexibel opge-
steld. Met Jos Dreesen en Jos Plessers hadden ze vakmensen aange-
steld die snel advies konden geven en beslissingen konden nemen.” 
Het project bleef trouwens heel netjes binnen het budget, wat door de 
ervaren mensen als een erg straffe realisatie wordt beschouwd.

Verbinding

Het doel van de T2 Campus is niet alleen dat er knappe koppen en 
handige harry’s worden opgeleid tot technische toppers, maar dat er 
ook inhoudelijk verbinding wordt gemaakt met de incubator en andere 
bedrijven en organisaties die al op de site aanwezig zijn. “De unieke 
specialisaties die wij aanbieden, sluiten nauw aan bij de sectoren die 
hier aanwezig zijn”, zegt Marc Cloostermans. “De meeste onderne-
mingen op de campus werken vooral rond slimme energie, maar ook 
ICT en bouwtechnieken zijn sterk vertegenwoordigd. Door synergie te 
creëren, rollen onze cursisten bij wijze van spreken rechtstreeks de ar-
beidsmarkt op, en dat in hun specifieke interesse- en kennisgebied.” 

Ruimtes die op de T2 Campus zijn ingericht dienen voor cursussen in 
duurzaam bouwen, technieken, energie, domotica, enzovoort. In een 
speciaal energiehuis worden alle mogelijkheden naast elkaar getoond, 
en ook op het dak liggen voorzieningen als zonnepanelen als didactisch 

materiaal. “Er worden innovatieve opleidingen georganiseerd, zoals de 
toepassing van virtual reality, drones in de bouw, nieuwe isolatietech-
nieken, enzovoort.” De IT-afdeling zit helemaal bovenaan, maar hun 
onderwerpen verspreiden zich in alle geledingen van het lesmateriaal. 
“Uniek is het labo rond kunststoffen dat 1 oktober open is, en de Smart 
Factory 4.0”, stelt Marc Cloostermans. Dat is een ruimte met de al-
lernieuwste productie-machines. Wat nog in het oog springt is het gi-
gantische fotolab van Syntra, dat ondermeer rond gaming opleidingen 
verzorgt. Tot slot is er nog een ruimte van 1.200 m2 beschikbaar, waarin 
we tijdelijke opstellingen kunnen plaatsen.”

Of de verplaatsing naar Genk geen probleem vormt voor de cursisten? 
“Tot dusver hebben we daar niemand over horen klagen”, zegt de 
VDAB-manager nog. “Als het goed en interessant is, maken de mensen 
graag de verplaatsing. Kijk maar naar het voetbalstadion, hier vlakbij, 
dat bij elke thuismatch vol loopt. Er is trouwens extra geïnvesteerd in 
openbaar vervoer naar de Thor-site, zodat iedereen hier snel en makke-
lijk kan geraken.”

Parkeren

Om het plaatje compleet te maken, start dezelfde aannmerscombinatie 
weldra aan een parkeergebouw, vlak tegenover de T2 Campus. “Er zal 
eind 2019 plaats zijn voor zo’n 450 wagens”, weet Marc Cloostermans. 
“Dat is nodig om de groei op te vangen die op deze locatie verwacht 
wordt. Anderzijds blijft het een mooi stukje om tot rust te komen. Als je 
hier achter in de vrije natuur de hertjes ziet rondlopen, weet je meteen 
waarom wij hier zo graag werken.”

…

® tekst: Kurt Meers - foto’s: Marc Scheepers & Frank Gielen
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Goesting om te leren
Handige Harry  

Teamspeler

Ontdek alle voordelen op vdab.be/ibo

Met een IBO-contract maak je van 
een kandidaat zonder de juiste ervaring 

jouw ideale medewerker.


