




Thor Central  is het voormalige hoofdgebouw 
van de mijnsite van Waterschei, één van de  
zeven steenkoolmijnen van het Kempens 
steenkoolbekken. De mijn was actief tussen 
1924 en 1987, met een totale productie van 72 
miljoen ton steenkool. 

Hiermee werden jaarlijks meer dan 200.000 
gezinnen van energie voorzien. De mijn van 
Waterschei zorgde voor een tewerkstelling van 
meer dan 6.800 personen en bracht welvaart, 
stedelijke ontwikkeling en energie in de regio. 

Nu vormt Thor Central het middelpunt van 
Thor Park: een technologiepark van 93ha groot 
dat onderdak biedt aan innovatieve onder- 
nemingen en organisaties, aan denkers en doe-
ners. Thor Park bundelt zijn activiteiten rond 
één centrale baseline: ‘Digging energy for the 
future’ en profileert Genk als de technologie-
stad van de toekomst.

Thor Central is the former main building of the 
Waterschei mining site, one of the seven coal 
mines in the Kempen’s coalfields. The mine 
was in operation between 1924 and 1987, and 
produced a total of 72 million tons of coal. 

This generated enough power to serve an an-
nual total of more than 200,000 homes. The 
mine at Waterschei provided employment for 
over 6,800 workers and brought prosperity, 
urban development and energy to the area. 

Thor Central is now the central point of Thor 
Park, a technology park of 93ha that shelters 
innovative enterprises and organisations, thin-
kers and doers. 

Thor Park’s activities all follow one central 
baseline: ‘Digging energy for the future’ and 
it promotes Genk as the technology city of 
the future.

THOR PARK & THOR
CENTRAL: TOEN EN NU

THOR PARK & THOR
CENTRAL: THEN AND NOW



Thor Central is, dankzij zijn centrale ligging 
op Thor Park, letterlijk omringd door kennis 
en expertise in duurzame energietechnieken, 
technologie en innovatie.

Doel hier is om mensen te inspireren en bedrijven 
te doen groeien. 

Get energized@Thor Central!

Thor Central is:

 y Het nieuwste business & facility centrum van 
Limburg, gelegen op de Thor-site in Genk

 y Een unieke erfgoedlocatie met eigentijdse 
ruimtes, karakter en een rijke geschiedenis

 y Een prachtig gebouw dat energie geeft aan 
en een meerwaarde betekent voor uw meet-
ing, congres of event

 y Dé ideale plek voor community building

 y Volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Thanks to its central location in Thor Park, 
Thor Central is literally surrounded by know-
ledge and expertise in sustainable energy 
techniques, technology and innovation. 

The aim is to inspire people and help companies 
to grow.

Get energized@Thor Central!

Thor Central is:

 y Limburg’s most recent business & facility 
centre, located at the Thor site in Genk

 y A unique heritage site, complete with con-
temporary areas, its own personality and a 
rich history

 y A beautiful building, adding energy and  
value to your meeting, congress or event

 y The perfect place for community building

 y Fully accessible to wheelchair users

GET ENERGIZED! GET ENERGIZED!



De aanwezige technologie in Thor Central is 
conform de laatste digitale trends binnen de  
MICE-sector*. Zo kan u  kiezen voor een ‘Hybrid 
event’, waarbij de fysieke aanwezigheid van een 
traditioneel event gecombineerd wordt met online 
participatie en online presentaties. 

In Thor Central is dit mogelijk met behulp van  
videocaptatie in het auditorium. In professionele 
kringen beter bekend als MOOC (Massive Open  
Online Courses).

De inzet en het gebruik van QR-codes en Event- 
apps is niet alleen gemakkelijk voor de bezoekers en 
organisatoren, het brengt ook een positieve bijdrage 
aan onze ecologische voetafdruk. 

High speed internettoegang is overal aanwezig in 
en rond Thor Central.

The technology at Thor Central conforms to the 
latest digital trends in the MICE sector*. 

For example, you can enjoy the ‘Hybrid events’, 
whereby the physical presence of a traditional 
event is combined with online participation and 
online presentations. 

In Thor Central, this is possible with video recor-
ding in the auditorium, also known by profess- 
ionals as MOOC (Massive Open Online Courses). 

The application and use of QR codes and Event 
apps is not only easy for visitors and organisers, it 
also benefits our ecological footprint. 

High-speed Internet access is present everywhere 
in and around Thor Central.

UP-TO-DATE
INFRASTRUCTUUR

UP-TO-DATE
INFRASTRUCTURE

*MICE: Meeting Incentive Congress Event



Als dé nieuwe MICE-venue van de Thor-site biedt 
Thor Central een brede waaier aan ondersteunende 
en facilitaire diensten. Men kan hier (inter)nationale 
congressen hosten tot 300 personen. 

Daarnaast is Thor Central ook uitgerust voor het 
organiseren van kleine en grote meetings, incen-
tives en events. Thor Central biedt ruimte aan 
groepen van tien tot ruim 1500 personen. 

De rechtervleugel omvat 16 vergaderruimtes, een 
auditorium, een foyer, een polyvalente zaal ‘La 
Grande Salle’, en een foodplaza met brasserie en 
restaurant.

Thor Central beschikt over een uniek erfgoedkader 
met eigentijdse ruimtes, aangepast aan de huidige 
organisatienormen en -verwachtingen, maar met 
respect voor het majestueuze en impressionante 
karakter van de voormalige mijnsite. De imposante 
industriële setting straalt energie uit en spoort 
bezoekers aan tot creativiteit en innovatie. 

Zie binnenzijde voor meer details.

As the new MICE venue on the Thor site, Thor 
Central provides a wide range of supporting and 
facilitating services. (Inter)national congresses of 
up to 300 people can be hosted here. 

Thor Central is also equipped to organise small 
and large meetings, incentives and events. Thor 
Central can accommodate groups of 10 to over 
1,500 people. 

The right wing is home to 16 meeting rooms, an 
auditorium, a foyer, a multipurpose hall known as 
‘La Grande Salle’ and a food plaza with brasserie 
and restaurant.

Thor Central offers a unique heritage backdrop 
complete with contemporary areas adapted to 
current organisational standards and expect- 
ations, but at the same time it respects the ma-
jestic and impressive nature of the former mining 
site. The imposing industrial setting fills visitors 
with energy and encourages people to be both 
creative and innovative. 

See inside for more details.

EEN ERFGOEDLOCATIE
MET STIJL EN KARAKTER 

A HERITAGE LOCATION WITH
STYLE AND CHARACTER



POSSIBILITIES

Auditorium 472 350 x x

Foyer 609 600 x

La Grande Salle 846 550 550 550 800 x

1. Board Room 61 8 x x

2. Donner 93 20 x x

3. Hrim 31 20 x x

4. Fulmine 29 10 x x

5. Toplamak 49 20 12 24 20 20 20 x x

6. Jame 160 120 100 100 60 60 100 x x

7. Astrapí 96 40 30 40 30 40 50 x x

8. Trueno 215 150 120 120 100 x x

9. Grûm 162 120 100 100 60 60 100 x x

10. Piorun 30 10 x x

11. Sammeln 30 10 x x

12. Trovão 48 20 12 24 20 10 20 x x

13. Aduna 115 100 60 80 60 70 50 x x

14. Zibens 51 20 12 24 20 20 20 x x

15. Sastanak 108 50 40 40 30 40 50 x x

16. Blesk 348 60 80 60 40 60 100 x x

= Soundsystem = Daylight = Projector = Flipboard

THEATER

CABARET

CLASS
U-SHAPE CARRÉ STANDING

m²

GROUNDFLOOR



FIRST FLOOR SECOND FLOOR



Keep It Simple (KIS)! Wenst u simpelweg een zaal 
te huren? Dat is perfect mogelijk met behulp van 
de KIS-formule die Thor Central aanbiedt. 

Heeft u eerder A tot Z-hulp nodig bij de organisatie 
van uw evenement? 

Kies dan voor de InspiraTHOR-formule. Naast alle 
praktische regelingen en coördinatie, denkt Thor 
Central mee na over de inhoudelijke  vormgeving 
van uw evenement. Zo bent u zeker van een uniek 
concept dat men niet snel zal vergeten. 

Neem contact met ons op via het contactformulier  
op onze website of via info@thorcentral.be. Wij 
helpen u graag met de upgrading en organisatie 
van uw evenement.

Keep It Simple (KIS)! Do you simply want to rent a 
room? No problem at all thanks to the KIS formula 
offered by Thor Central. 

Or are you actually looking for our complete range 
of solutions to organise your event? 

If so, go for the InspiraTHOR formula. In addition 
to all practical organisation and coordination, Thor 
Central will also help you creating your event’s 
content. This ensures a unique concept that people 
won’t forget easily. 

Get in touch with us via the contact form on our 
website or via info@thorcentral.be. We would be 
delighted to help you upgrade and organise your 
event!

FORMULES: VAN KIS
TOT INSPIRATHOR

FORMULAS: FROM KIS
TO INSPIRATHOR



Cruciaal voor het welslagen van een event, is 
een eersteklas culinair aanbod. Thor Central 
werkt daarom samen met de allerbeste ca-
teraars en ‘ontzorgt’ u op dit vlak helemaal. 

De bruisende Foodplaza van Thor Central is 
meer dan enkel lekker eten. Het is een ont-
moetingsplek voor iedereen die Thor Park wil 
ontdekken. 

‘Samen beleven’ staat hier centraal. Prikkel 
uw zintuigen in de trendy Brasserie Lampada 
of laat u verrassen door het unieke belevings- 
en conceptenrestaurant Partaasch met gastro 
bar en tapas. 

De Foodplaza is voor iedereen toegankelijk en 
kan afgescheiden worden van de congresruim-
tes. Ook kan u de Foodplaza  exclusief afhuren 
voor grotere evenementen. 

Tot slot is er ook de mogelijkheid tot ‘gecom-
bineerd gebruik’, waarbij de Foodplaza zowel 
toegankelijk is voor het grote publiek als voor 
de MICE-deelnemers. De MICE-deelnemers be-
schikken over gereserveerde plaatsen.

Any successful event requires first-class  
catering. In order to achieve this, Thor Cen-
tral works with the very best caterers so no 
worries there. 

The vibrant Food Plaza offers more than simply 
delicious dining. It is a place to meet others 
wanting to discover Thor Park. 

‘Experiencing together’ is its main focus.  
Visit the exciting and trendy Brasserie Lampada 
or be amazed by the unique experience and 
concept restaurant Partaasch with its gastro 
bar and tapas. 

The plaza is accessible to all and can be  
separated from the congress rooms. You can 
also rent the Foodplaza exclusively for bigger 
events. 

Last but not least, there is also the option for 
‘combined use’ whereby the Food Plaza can be 
accessed by the general public as well as those 
participating in MICE. The MICE participants 
have reserved seats. 

CATERING & FOODPLAZA CATERING & FOODPLAZA



 y Een stad met 66.000 inwoners en meer 
dan 100 nationaliteiten

 y Een economische hotspot in Vlaande-
ren met 3.500 bedrijven

 y Gemakkelijk bereikbaar met auto, bus 
en trein

 y ‘Host’ van zeven business hotels met in 
totaal meer dan 330 kamers

 y Verrassend multiculinair met ca. 56 
restaurants

 y Een paradijs voor wandelaars, fietsers, 
en Vesparijders dankzij haar prachtige 
groene natuur

 y A city with 66,000 residents and over 
100 nationalities

 y An economic hotspot in Flanders with 
3,500 companies

 y Easily accessible by car, bus and train

 y The ‘host’ of seven business hotels over 
than 330 rooms in total

 y Full of culinary surprises with  approxi-
mately 56 restaurants.  

 y A paradise for hikers, cyclists and 
Vespa aficionados thanks to its green 
environment

GENK IS: GENK IS: 
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DIRECTIONS
Thor Central:
Thor Park 8000 • 3600 Genk
GPS: André Dumontlaan 67 • 3600 Genk

giving energy

learning energy

researching &
developing energy

producing &
working with energy

energizing &
exchancing energy

THOR PARK FLOW
TO THOR CENTRAL



CONTACT
info@thorcentral.be
www.thorcentral.be
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