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ENERGYVILLE - SMART-GRID ONDERZOEKSGEBOUW VOOR DE KU LEUVEN, BE

De Katholieke Universiteit Leuven (KUL), de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (VITO) en 
Imec- bundelen hun krachten in een gezamenlijke instelling: het overkoepelende kenniscentrum Energyville 
met als missie een drijvende kracht te worden achter de overgang naar duurzame energievoorzieningen 
in Europa. In nauwe samenwerking met lokale, regionale en internationale partners verenigt Energyville 
onderzoek, ontwikkeling, training en innovatieve industriële activiteiten. 
Atelier Kempe Thill in samenwerking met OSAR architects, Ney & partners, Marq & Roba, Studie 10 en 
DGMR wint 2009 de wedstrijd voor de nieuwe huisvesting van Energyville. Het gebouw dient een zowel 
uitermate duurzaam en functioneel als ook zeer representatief gebouw te zijn. De architectuur zou de 
beoogde locatie in Waterschei, met zijn karakteristiek industrieel erfgoed en omliggend schraal grasland-
schap, erkennen en een duidelijke meerwaarde geven.
Het gebouw is ontworpen met de centrale onderzoeksruimte voor smartgrids als identiteitsgevend atrium 
in het midden. Vier centrale kernen verzorgen daarbij de verticale ontsluitingen en nodige schachten. De 
overige functies zijn rond het atrium gepositioneerd.
Het gebouw is integraal ontworpen als uitermate compacte en maximaal flexibele en multifunctionele typo-
logie met een constructie die overal alle activiteiten mogelijk maakt. 
Het installatieconcept is op de nieuwste stand van duurzame strategieën en technieken. 
De materialisatie van het project is eenvoudig en robuust en dusdanig opgezet dat de rationaliteit van de 
opzet door een lichtvoetigheid in de uitstraling en zoveel mogelijk transparanties in de binnenruimtes voor 
een sterke samenhang en maximale uitwisseling zorgen.  

Opdrachtgever: KU Leuven 
Project: nieuwbouw onderzoeksgebouw en parkeergarage, ca. 14.500m2
Locatie: Van der Sweepstraat
Status: winner besloten prijsvraag 2010, oplevering 05/ 2016
Energieprestatie: BREEAM excellent
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