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LichtPLAn 4.0
De waalse snelwegen gaan de toekomst tegemoet

sAMenVAttinG
•��Goed�en�foutloos�verlichten:� 03
de�installaties�beveiligen�en�de�kwaliteit�van�de�diensten�en�prestaties�verzekeren;

•��Juist�verlichten:� 05
op�het�juiste�moment�en�op�de�juiste�plaats�verlichten�om�energie�te�sparen�en�de�
veiligheid�van�de�gebruikers�te�verzekeren;

•��Vernieuwend�verlichten 07
werkelijk�vernieuwend�moderniseren�om�de�snelwegen�van�Wallonië�tot�de�eerste�
verbonden�snelwegen�van�Europa�te�maken;

•��Duurzaam�verlichten: 09
gebruik�maken�van�duurzame�en�recycleerbare�uitrusting�met�behoud�van�het�
milieu�en�de�biodiversiteit;

•��Een�sterke�menselijke�en�sociale�dimensie: 11:
werkgelegenheid�en�sociale�inschakeling�bevorderen�en�tegelijkertijd�een�duurzame�
en�veilige�werkomgeving�creëren.�

De� LuWa-Groep� is� aangewezen� na� een� Europese� aanbestedingsprocedure� met�
onderhandeling� door� SOFICO,�met� technische� ondersteuning� van� de�Waalse�Overheidsdienst�
(SPW)�en�de�expertise�van�de�EIB�Advisory�Hub.
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deeL 1. Goed en FoUtLoos VerLichten
Het� voornaamste� doel� van� het� project� is� om� de� veiligheid� en� het� comfort� van� gebruikers� te�
verbeteren.

De renovatie van de verlichting van het structuurnetwerk van rijkswegen en Waalse snelwegen maakt 

een goed en herkenbaar nachtelijk zicht op de wegen mogelijk. Dit resultaat wordt verkregen dankzij:

• Respect voor de verlichtingsniveaus afhankelijk van de soorten wegen of de omstandigheden,

•  Het principe van lichtchromatisme volgens de typologie en de hiërarchie van de wegen of ruimten,

•  De selectie van een gamma aan verlichtingstoestellen per typologie van de wegen en gebruik van ruimten. 

LED-technologie laat vandaag toe om kleurnuances te verkrijgen zonder visuele onderbreking, met 

behoud van een optimale herkenningsindex. 

De�installaties�beveiligen�en�de�kwaliteit�van�de�dienstverlening�verzekeren�

De elektrische en mechanische beveiliging van de installaties zal het mogelijk maken om de veiligheid 

van de ruimtes en de gebruikers te garanderen, maar ook om gedurende de gehele contractduur een 

optimale kwaliteit van de dienstverlening te behouden. 

Naast�de�vervanging�van�100%�van�de�verlichtingen,� steunt�het�moderniseringsschema�van�
de�LuWa-Groep�op�volgende�elementen

•  De vervanging van 31% van de draagstructuren (26% tijdens de moderniseringsperiode en 4% aan 

het einde van het contract)

•   De renovatie of vervanging van alle bedieningspunten (modernisering van alle 

hoogspanningscabines en laagspanningskasten, wegwerken van tekortkomingen, uitrusting van 

het geheel met en tellersysteem voor het elektriciteitsverbruik)

•    De vervanging van 20% van het ondergrondse netwerk (11% tijdens moderniseringsperiode en 9% 

tijdens de duurtijd van het contract)

•    De vervanging van alle verlichtingsonderdelen (LED-blokken, drivers) en modules voor beheer op 

afstand tijdens de contractduur. 

•  De volledige vervanging van elektronische verlichtingsonderdelen en beheer op afstand - drivers, 

LED-platen en modules voor beheer op afstand

In� deze� context� zorgt� het� moderniseringsprogramma� voor� maximale� energiebesparingen,�
met�name�dankzij�de�volgende�elementen:�

•  Toepassing van LED-technologie op de gehele structuur binnen het reconstructiegebied 

gedurende de eerste 42 maanden van het contract, wat toelaat de vermogens te optimaliseren, 

de verlichting bij te stellen op basis van tijdsbestekken en verkeersomstandigheden, en dus het 

verbruik te optimaliseren. 

•   Een goed doordachte strategie voor de vervanging van verlichtingen om snelle en optimale 

energiebesparingen te verkrijgen en belemmeringen van de vlotheid van het verkeer te beperken,

•  Toepassing van beheer op afstand op de gehele infrastructuur,
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KERNCIJFERS�VOOR�HET�PROJECT

• Publiek-private partnerschapsovereenkomst met een looptijd van 20 jaar

• 100.000 lichtpunten gerenoveerd met LED gedurende de eerste 4 jaar van het contract

•  2.700 kilometer autosnelwegen en rijkswegen (waarvan 400 km knooppunten) en 

autosnelwegparkings en carpoolparkings

• 76% energiebesparing aan het einde van het contract

• 166.000 ton CO2-uitstoot vermeden tijdens de duur van het contract

• Meer dan 99% beschikbaarheid van uitrusting

• 400 nieuwe banen gecreëerd in het gewest

• 100.000 uur professionele opleiding

• SOFICO-budget: 600 miljoen voor 20 jaar

Strategie�voor�Preventief�Onderhoud

De LuWa-Groep voert een periodiek preventief onderhoudsbeleid in om het volgende te garanderen: 

• De veiligheid van goederen en personen, in het bijzonder tijdens de uitvoering van werken: 

• Nachtelijke werken op alle drukke verkeersassen 

• Twee tijdsbestekken per dag voor alle andere assen 

• Versterkte teams op alle assen 

• Samenhangende interventies 

•  Een beperking van verhelpende tussenkomsten die de dienstverlening en het verkeer kunnen belemmeren

MUSE® GMAO is de multi-domein CMMS-software (Computerized Maintenance Management) die voor 

het project zal worden gebruikt.

MUSE® GMAO maakt het volgende mogelijk: 

•  De telling, geolokalisatie, en geschiedenis van alle uitrusting en zowel logische als fysieke netwerken

•  Snelle en doeltreffende planning en coördinatie van onderhoud en werking

• Zowel geschat als gemeten energiebeheer

• Opvolging van de werking en het verbruik van uitrusting

• Uitgave van verslagen en scoreborden

Verhelpende�Onderhoudsstrategie

De LuWa-Groep voert een verhelpend onderhoudsbeleid in om de uitrusting in een bepaalde staat te 

onderhouden of te herstellen, zodat deze de opgegeven dienstverlening kan verzorgen. 

Al deze verhelpende tussenkomsten worden ingevoerd in MUSE® en opgeslagen in de geautomatiseerde 

gegevensbank. 
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deeL 2. JUist VerLichten  
De�LuWa-Groep�zal�een�grondig�vernieuwend�systeem�op�poten�zetten�om�juist,�op�de� juiste�plaats�
en� op� het� juiste�moment� te� verlichten� dankzij� een� dynamisch� verlichtingssysteem.� Het� doel� is� om�
maximaal�energie�te�besparen�en�tegelijk�te�voldoen�aan�de�vereiste�verlichtingsniveaus.�

Om zo goed mogelijk aan de verwachte energieprestatiedoelstellingen te voldoen, heeft de LuWa-Groep 

zijn moderniseringsprogramma rond drie assen gestructureerd: 

De� vermogens� van� de� lichtpunten� fijn� afstellen� op� basis� van� de� behoeften� rond� «op� de� juiste�
plaats�verlichten»�

De LuWa-Groep zet zich om juist, op het juiste moment en op de juiste plaats te verlichten. Hiervoor 

worden gepaste detectiesystemen opgezet die zich aanpassen aan verschillende configuraties.  

De verschillende geïdentificeerde toepassingen zijn: 

• Gedifferentieerde verlichting voor verbindingswegen, waar minder verkeer is dan op de hoofdweg

•  Gedifferentieerde verlichting bij detectie van een verkeerde rijrichting, om de spookrijder bewust te 

maken en andere gebruikers te waarschuwen

•  Gedifferentieerde verlichting van voetgangersoversteekplaatsen wanneer een voetganger oversteekt

•  Gedifferentieerde verlichting van stopplaatsen langs autosnelwegen met weinig nachtelijke 

aanwezigheid

•  Aanpassing van de verlichting aan het volume van voertuigen, gecorreleerd aan hun snelheid

•  Aanpassing van de verlichting aan de specifieke omstandigheden: weersomstandigheden, werken, 

ongevallen

Aanpassing�van�de�verlichting�volgens�het�gebruik�

De LuWa-Groep zal een vernieuwende oplossing invoeren die energiebesparing met gebruiksgemak 

combineert. Deze is gebaseerd op:

•  Een systematische nachtelijke overgang, aangepast aan verschillende omstandigheden en dagen van 

de week 

•  Een dynamische overgang met aanwezigheidsdetectie voor verbindingswegen met zeer weinig verkeer 

‘s nachts, en voor voetgangersoversteekplaatsen en stopplaatsen. Hierdoor kan de aandacht van de 

bestuurders worden gevestigd op een nieuw aanrijdend voertuig of een overstekende voetganger. 

Voor parkings maakt dit het mogelijk om een laag verlichtingsniveau te handhaven bij afwezigheid van 

gebruikers, en om onmiddellijk de komst van een nieuwe gebruiker op te merken. 

•  Een dynamische overgang gekoppeld aan de hoeveelheid gebruikers, via een detectiesysteem voor 

verkeersstromen. Deze overgang laat toe het verlichtingsniveau te verminderen als een weg zeer weinig 

wordt gebruikt. 

•  Een dynamische overgang in geval van een incident: ongeval, werken, uitzonderlijk weer.  
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Energiebeheer

Bovendien zal het energieverbruik nauwlettend worden opgevolgd dankzij de installatie van energiebe-

heeruitrustingen in alle bedieningspunten.
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deeL 3. VernieUWend VerLichten 
Naast het verlichtingsproject maakt Plan Lumières 4.0 deel uit van een grondig vernieuwende inspanning 

om de Waalse snelwegen tot de eerste verbonden snelwegen in Europa te maken. 

De groep stelt verschillende complementaire vernieuwende projecten voor rond openbare verlichting, 

om optimaal energie te besparen zonder de veiligheid en het comfort van gebruikers in gevaar te 

brengen, en tegelijk de wegen van morgen voor te bereiden: 

• Optimaal energie besparen door verlichting aan te passen aan het verkeer 

• In vergelijking met gemiddeld verkeer op hoofdassen

• In vergelijking met de aanwezigheid van voertuigen op de toegangshellingen

•  Het gebruik van deze infrastructuur om de aankomst van verbonden en autonome voertuigen voor te 

bereiden;

•  De detectie van voertuigen die tegen de richting in rijden en het waarschuwen daarvan via een nachtelijk 

lichtsignaal

•  Verbetering van het gebruik van stopplaatsen die dankzij aangepaste verlichting en het toezicht op 

de in- en uitgangen van gevaarlijke parkeerterreinen aangenamer en energiezuiniger zijn geworden; 

hun opwaardering als geschiedkundige en experimentele locaties. De systemen evolueren en zijn 

interoperabel om de hele contractduur mee te gaan, en respecteren de persoonlijke levenssfeer van 

de gebruikers door persoonlijke gegevens te beschermen. 

Middelen�om�vernieuwend�te�verlichten�

De LuWa-Groep zet zich in voor een resoluut digitaal project met het voorstel van een Toezichtplatform 

op basis van het MUSE® platform voor stedelijk ruimtebeheer. Dit maakt het mogelijk om alle aspecten 

van de levensduur van de openbare verlichtingsapparatuur te volgen en kan de nieuwe infrastructuur van 

het structuurnetwerk integreren. Met dit platform zijn interacties onmiddellijk. Alle verzamelde gegevens 

zijn anoniem, geanalyseerd en kunnen acties teweegbrengen, geautomatiseerd of met menselijke 

controle, in overeenstemming met de regels voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Het toezichtplatform omvat een Uitwisselingsplatform, CMMS en Gecentraliseerd Technisch Beheer 

(GTB), en maakt het mogelijk om in real-time en in alle transparantie alle operaties uit te voeren. Het 

maakt het ook mogelijk om alle uitwisselingen die plaatsvinden tussen de verschillende actoren te 

dematerialiseren en zo veel tijd en papier te besparen.

Het GTB-systeem (Gecentraliseerd Technisch Beheer) omvat een module die in elke verlichting is 

geïnstalleerd en die rechtstreeks op het verlichtingsniveau inwerkt op basis van voorgeprogrammeerde 

schema’s, afstandsbediening of, wanneer een detector lokaal is geïnstalleerd, op basis van externe 

parameters: verkeer, weersomstandigheden, aanwezigheid van werken of wegincidenten zoals 

ongevallen. 

Dit systeem behoudt de traditionele eigenschappen van beheer op afstand: energiebesparing dankzij 

de dimfunctie, verbetering van de dienstverlening aan de gebruiker dankzij toezicht en het besturen van 

uitrusting om preventief en verhelpend onderhoud van openbare verlichting te optimaliseren. 
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Om� deze� toepassingen� nauwkeurig� aan� te� pakken,� hebben� we� de� volgende� technologieën�
geselecteerd:

•��Aanwezigheidsdetectoren�met�Dopplertechnologie�voor�verbindingswegen,�gespecialiseerd�in�
het�detecteren�van�gemiddelde�tot�grote�snelheden,

•�Detectiecamera’s�voor�spookrijders,�waarmee�een�breed�gebied�kan�worden�bewaakt,

•��Aanwezigheidsdetectoren� met� PIR-technologie� voor� voetgangersoversteekplaatsen,� in� staat�
om�lage�snelheden�te�detecteren,

•��Aanwezigheidsdetectoren� met� zowel� PIR-� als� Dopplertechnologieën� voor� de� stopplaatsen,� om�
zowel�voetgangers�als�langzame�voertuigen�te�detecteren,�en�voertuigen�met�gemiddelde�snelheid.�

•��Sensoren� met� Bluevia-technologie� om� de� snelheid� te� analyseren� van� voertuigen� die�
Bluetoothsignalen�uitzenden�en�hieruit�de�bezetting�van�de�rijbaan�afleiden

•��Sensoren�die�in�verbinding�staan�met�de�nieuwste�generatie�voertuigen�(verbonden�voertuig)�
die� informatie� verzamelen� die� door� deze� voertuigen� wordt� uitgestuurd� (weer� op� basis� van�
voorruitcontact,�defecte�voertuigen�die�men�kruist,�enz.):�deze�technologie�is�vandaag�weinig�
verspreid,�maar� ontwikkeld� zich� snel.� Bovendien�wordt� informatie� verstrekt� door� het� PEREX-
centrum,�met� goedkeuring� van� SOFICO,� gebruikt� om� het� verlichtingsniveau� te� verfijnen� op�
basis�van�weersomstandigheden�verzameld�door�52�weersstations�opgesteld�door�het�PEREX-
centrum.� De� informatie� die� wordt� teruggestuurd� naar� het� PEREX-centrum� rond� defecte�
voertuigen�en�ongevallen,�zal�volgens�hetzelfde�principe�worden�gebruikt�om�de�gevarenzone�
te�overbelichten.�
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deeL 4. dUUrZAAM VerLichten 
Het� project� maakt� deel� uit� van� een� grondige� inspanning� rond� duurzame� ontwikkeling.� Naast�
energiebesparingen� zullen� de� moderniseringsinspanningen� ook� rekening� houden� met� de�
duurzaamheid� levensduur� van� apparatuur� en� de� recyclage� ervan,� en� met� de� vermindering� van�
lichtvervuiling,�het�behoud�van�natuurgebieden�en�de�biodiversiteit.�

De LuWa-Groep zet zich in voor een grondige inspanning rond duurzame ontwikkeling: 

• Door de materialen te identificeren en te selecteren die voor het project zullen worden gebruikt

•  Door aangepaste voertuigen te kiezen die de impact van CO2-uitstoot op de atmosfeer zo veel mogelijk 

beperkt.

• Volledig beheer van al het verzamelde afval door middel van recyclage of opwaardering

• Door een sterke band te ontwikkelen met de gebieden waar de groepering actief is

Bescherming�van�de�biodiversiteit�

De LuWa-Groep is zich sterk bewust van de gevoeligheid van de fauna en flora voor lichtvervuiling, en 

heeft een passende beoordeling laten uitvoeren van incidenten door het departement Ecologie van 

de Universiteit van Luik. Deze herneemt de eerder uitgevoerde onderzoeken, met name door SPW, en 

voegt aanbevelingen toe voor de bescherming van kwetsbare gebieden. 

De LuWa-groep houdt rekening met deze aanbevelingen, in het bijzonder:  

•  Gebruik van 2800K kleurtemperaturen, minder schadelijk voor vleermuizen, in de 

buurt van gevoelige gebieden

•  Gebruik van verlichting met een ULOR-nulwaarde, dus zonder naar de horizontaal 

georiënteerde verlichting

• Maximale verlaging van de masthoogtes

•  Vermindering van de lichtintensiteit in de buurt van gevoelige gebieden, met volledige uitdoving op 

bepaalde tijdstippen indien nodig 

De� strategieën� voor� het� verminderen� van� de� lichtstroom� worden� hieronder� herhaald�
voor�snelwegen�en�rijkswegen.�

•��Van� zondag� tot� en�met� donderdag:� vermindering� van� de� verlichting�met� 30%� van� 22u� tot�
middernacht�(hetzij�70%�verlichting),�daarna�50%�van�middernacht�tot�6u�‘s�morgens�

•��Vrijdagen�en�zaterdagen:�vermindering�van�de�verlichting�met�15%�van�22u�tot�23u,�daarna�met�
30%�van�23u�tot�middernacht�en�met�50%�van�middernacht�tot�het�doven�van�de�verlichting�

Op� toegangswegen� zal� de� vermindering� groter� zijn� bij� afwezigheid� van� voertuigen:� 30%�
vermindering�in�plaats�van�15%,�50%�in�plaats�van�30%�en�70%�in�plaats�van�50%�in�het�midden�van�
de�nacht.�Een�aanwezigheidsdetectiesysteem�kan�het�verlichtingsniveau�verhogen�bij�naderende�
voertuigen�om�hun� veiligheid� te� garanderen,� en� tegelijkertijd�minimaal� de� toegangszones� te�
verlichten�die�geschikter�zijn�voor�dieren�dan�de�onmiddellijke�omgeving�van�de�snelweg.�

Binnen�bepaalde�gebieden�kunnen�verminderingsstrategieën�op�maat�worden�opgesteld�volgens�
de�aanbevelingen�van�het�Departement�Ecologie�van�de�Universiteit�van�Luik.�
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De LuWa-Groep heeft vernieuwende oplossingen uitgekozen om het beste compromis te bereiken tussen 

de veiligheid van gebruikers en respect voor de nachtelijke cyclus van de omliggende fauna en flora. 

Kleurtemperatuur�en�spectrale�verdeling�

De LuWa-Groep houdt rekening met de invloed van kleurtemperatuur op dieren in 

de buurt van het structuurnetwerk.         

Verschillende soorten dieren reageren namelijk niet op dezelfde manier wanneer ze ‘s nachts aan 

kunstlicht worden blootgesteld. Deze reacties zijn ook verschillend afhankelijk van het type lamp in 

kwestie. 

•  Kikkerachtige amfibieën (padden, kikkers, boomkikkers, enz.) worden aangetrokken door alle lampen 

terwijl salamanders wegvluchten. 

•  Bepaalde vleermuizen vluchten weg van lampen, en dan vooral lampen die UV uitstralen, terwijl andere 

soorten lantaarnpalen verdragen en ze gebruiken om rond te jagen. 

•  Insecten worden sterk aangetrokken door lampen die licht uitstralen in het blauwe en ultraviolette 

bereik. 

•  Vogels kunnen door warm (lange golflengte) en krachtig licht worden aangetrokken, vooral tijdens hun 

trektochten. Wij volgen de aanbevelingen van de studie gevoerd door aCREA van de Universiteit van 

Luik voor de verschillende diergevoelige gebieden om de bedreigde diersoorten binnen hun habitat te 

beschermen. 

Daarom is een passende beoordeling uitgevoerd van incidenten door de wetenschappelijke directeur van 

de aCREA-onderzoekseenheid, gespecialiseerd in biologie, aan de Universiteit van Luik. Deze bevestigde 

de noodzaak van de voorgestelde maatregelen en duidde de gebieden aan waar ze nodig zijn. 

Om de bedreigde Waalse soorten te beschermen, met name vleermuizen, en om het evenwicht te 

bewaren tussen gebieden met een rijke biodiversiteit, spant de LuWa-Groep zich in om de gevolgen van 

lichtvervuiling te verminderen via:

•  De keuze van lichtmasten aangepast aan de bescherming van fauna en flora door hun lengte en hun 

verlichtingsstijl

•  Een aanpassing van de kleurtemperatuur tot 2800K om de diersoorten minder te verstoren

•  Het gebruik van lichtvermogensvermindering in het midden van de nacht

•  Uitdoving van de verlichting in zeer gevoelige gebieden tijdens paar- en broedperioden, of het hele jaar 

door in zeer gevoelige gebieden

•  Communicatie aangepast aan de aandacht van de weggebruikers
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deeL 5. een sterKe MenseLiJKe en sociALe AMBitie
400�Waalse�banen�gecreëerd

Het project zal bijna 400 banen opleveren in Wallonië. Het hoofdkantoor van LuWa ligt in Chaussée de 

Marche in Wierde.

De LuWa-Groep voert een geïntegreerde organisatie bestaande uit drie structuren: 

•  LuWa� SA is de entiteit (SPV voor «special purpose vehicle») die is belast met het beheer van het 

contract.

•  LuWa�Construction is de tijdelijke entiteit die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en realiseren van 

het moderniseringsprogramma voor de uitrustingen. Het bestaat uit CITELUM Belgique en ENGETEC, 

een dochteronderneming van CFE. Haar onderaannemers zijn JACOBS en GENETEC (voor openbare 

verlichtingswerken), NEWELEC (voor de renovatie van bedieningspunten) en TPF Engineering (voor de 

technische kant van het project).

•  LuWa�Maintenance�SA is de entiteit die verantwoordelijk is voor de uitbating en het onderhoud van alle 

uitrustingen. Het bestaat uit CITELUM Belgique, ENGETEC, GENETEC en JACOBS. 

Op elk niveau worden degelijke omkadering en sleutelvaardigheden ontplooid. De Groep benut 

de expertise van de industriële groepen, die bij de top horen in België en internationaal binnen de 

verschillende PPP-sectoren (Citelum, EDF Luminus, EDF en CFE).

De LuWa-Groep wordt geleid door Bertrand Vanden Abeele. 

Bertrand Vanden Abeele is afgestudeerd aan de Solvay Business School, en heeft meer dan 20 jaar 

professionele ervaring in Frankrijk en internationaal op het gebied van energie en stedelijke ontwikkeling. 

Gedurende zijn carrière heeft hij complexe projecten geleid en ontwikkeld voor overheden, eerst bij 

ENGIE en recenter bij EDF.

Hij wordt bijgestaan door een team van leiders waaronder Gregoire Peeters, burgerlijk ingenieur van de 

ULB die het beheer waarneemt van het tijdelijke bouwbedrijf overneemt. Grégoire bekleedde eerder 

verschillende kaderfuncties bij EDF Luminus, op het gebied van productie en detailhandel. 

Om de goede uitvoering van het project te verzekeren, wordt Yves Skenderoff, die de leiding had over 

het technische deel van het antwoord op de aanbesteding, benoemd tot directeur van de operationele 

uitvoering van het project. Yves is afgestudeerd aan een Franse ingenieursschool in elektrotechniek, 

en heeft meer dan 15 jaar internationaal verschillende leidersposities bekleed met betrekking tot grote 

contracten en PPP’s rond openbare verlichting.

Een�sterke�engagement�voor�Gezondheid�Veiligheid�Milieu

Alle belanghebbenden, werknemers of onderaannemers zullen een integratiepad volgen met daarin 

vervat alle regels rond Gezondheid, Veiligheid en Milieu van het project:

•  Welzijn op het werk: de installaties kennen, alle uitrustingen, apparaten en andere acties kennen om het 

welzijn van alle werknemers te waarborgen

•  Veiligheid: voorstelling van de risico’s eigen aan de taken en opleiding / bewustmaking van de bijbehorende 

veiligheidsregels. Verstrekking van de verplichte beschermende uitrusting voor de uit te voeren functie. 

Validatie van de verworven kennis om een goed begrip van de interne regels te verzekeren. 

•  Schone werf: Voorstelling van de verschillende onderdelen van een schone werf. Identificatie van al het 

aanwezige afval op de werven en de bijbehorende recyclageketens. Bewustmaking rond de regels van 

de groep wat betreft een schone werf. 
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Alle medewerkers van de groep zullen worden opgeleid rond de vaardigheden en kennis nodig voor het 

vervullen van hun taken onder optimale veiligheidsomstandigheden. 

Lokale�en�sociale�en�professionele�inschakeling

Een van de belangrijkste doelstellingen van het project is het scheppen van banen in Wallonië, vooral in 

het kader van inschakeling.

100.000 uur professionele training is gepland over de volledige duur van het contract.

Een deel van de werken zullen worden uitgevoerd door lokale bedrijven voor sociale en professionele 

inschakeling.

Twee pijlers krijgen voorrang: 

•  de levering van componenten die nodig zijn voor de wederopbouw van openbare verlichtingsuitrusting 

en diensten geleverd door ondernemingen voor aangepast werk;

•  aanwerving van ingeschakelde medewerkers op de markt. 
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soFico
De Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren (SOFICO) werd in 1994 

opgericht door de Waalse regering.

Het vult de leemtes in het Europese netwerk van weg- en riviertransport doorheen Wallonië.

Afgeronde�projecten:

•  De E25-E40/A602-verbinding in Luik

•  Het laatste deel van de snelweg E429/A8 tussen Ghislenghien en Hacquegnies

•  De scheepslift van Strépy-Thieu en het Canal du Centre

•  De verruiming van de sluizen van Ivoz-Ramet en Lanaye

Lopende�projecten:

•  De rondweg van Couvin (E420/N5)

•  De verruiming van de sluis van Ampsin-Neuville

SOFICO is de bouwheer voor het structurele wegennetwerk dat alle snelwegen van Wallonië en haar 

belangrijkste rijkswegen omvat, goed voor ongeveer 2.300 kilometer aan wegen. Het financiert, onderhoudt, 

herstelt en beheert dit netwerk, met name dankzij de inkomsten van de kilometervergoeding voor 

vrachtwagens. Voor dit project krijgt het technische ondersteuning van SPW mobiliteit en infrastructuur.

Het is ook verantwoordelijk voor de concessies van de Waalse autosnelwegen.

Om tegemoet te komen aan de noodzaak om het steeds meer dichtgeslibde verkeer op de drempels 

van de grote steden te stroomlijnen, is SOFICO voorstander van intermodaliteit, het neerpoten van 

carpoolparkings langs de grote assen, of initiatieven in verband met het slimme snelwegproject.

SOFICO voert twee keer per jaar een bewustmakingscampagne rond verkeersveiligheid of het juiste 

gebruik van weginfrastructuur. Elke campagne blijft één maand lang zichtbaar op de 300 aanplakborden 

langs de snelwegen en rijkswegen van Wallonië.

SOFICO is actief op het gebied van telecom, en is verantwoordelijk voor het Waalse glasvezelnetwerk. 

SOFICO ontwikkelt dit project met als doelstellingen om het verkeer te beheren op waterwegen en 

snelwegen, om aan de nieuwe behoeften van slimme wegen te voldoen, om het toe te passen in gebieden 

met lage rentabiliteit of het aan uitbaters te vermarkten.

SOFICO stelt ook ruimtes ter beschikking langs haar infrastructuur om aanbieders van mobiele telefonie 

in staat te stellen hun antennes te plaatsen voor een betere dekking van het Gewest.

SOFICO neemt deel aan de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen langs de infrastructuur 

die het beheert: installatie van windturbines langs autosnelwegen, benutting van watervallen voor de 

productie van elektriciteit, ontwikkeling van het IBE-project (infrastructuur voor lage uitstoot ), ...

Al 25 jaar werkt SOFICO aan een Wallonië dat mobieler, meer verbonden en groener is. 

PerscontAct
Héloïse WINANDY
Woordvoerster
+32 (0)495 28 43 46 
heloise.winandy@sofico.org  
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WAALse oVerheidsdienst (sPW)
De SPW Infrastructuur is een belangrijke Waalse speler op gebied van het ontwerp, de financiering, het 

beheer en de uitbating van hoogwaardige infrastructuur voor de economische en sociale ontplooiing van 

Wallonië. Het biedt burgers en bedrijven een infrastructuur van hoge kwaliteit die veilig en toegankelijk is 

voor iedereen en met respect voor het milieu.

Het beheert onder andere:

•  Wegen en autosnelwegen, inclusief hun uitrusting, infrastructuur en neveninstallaties in het kader van 

veiligheid en mobiliteit;

•  Weg- en snelwegverkeer inclusief verkeersinformatie;

•  Elektrische, mechanische en elektromechanische werken die hiermee verband houden;

•  Het RAVel-netwerk wat betreft haar introductie, investeringen, en promotie;

•  De ontwikkeling, het onderhoud en de uitbating van het glasvezel- en telecommunicatienetwerk.

PerscontAct
Laurence ZANCHETTA
Woordvoerster voor SPW Mobiliteit en Infrastructuur
+32 (0)470 99 18 60
laurence.zanchetta@spw.wallonie.be
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citeLUM
Als dochteronderneming van de EDF-groep ontwikkelt Citelum haar expertise rond intelligente verlichting 

op het gebied van bewegwijzering, verlichting en verbonden stedelijke diensten: videobewaking, 

verkeersbeheer, slim parkeren, opladen van elektrische voertuigen, Li-Fi, sensoren voor geluid en 

luchtkwaliteit, digitaal beheerplatform voor MUSE®-diensten, …

Doorheen haar dienstenpakket beantwoordt Citelum aan de uitdagingen van energiebesparing, 

veiligheid, mobiliteit en aantrekkelijkheid van haar klanten over de hele wereld.

Meer dan 1.000 instanties, bedrijven en industrieën hebben al hun vertrouwen gesteld in Citelum: 

Mexico-Stad, São Luis, Santiago, Kopenhagen, Barcelona, Venetië, Rome, Napels, Dijon, Sète ...

Met haar 2.500 medewerkers behaalde de Groep in 2018 een zakencijfer van 318 miljoen euro, waarvan 

75% internationaal.

Voor dit renovatie- en verbindingsproject van het verlichtingsnetwerk van snelwegen en Waalse 

hoofdwegen doet Citelum een beroep op haar expertise op het gebied van intelligente verlichting, 

integratie van verbonden objecten, gecentraliseerd beheer van stedelijke ruimte, en zal het bedrijf het 

digitale en multidisciplinaire platform MUSE® inzetten.

Meer�informatie op www.citelum.fr

Twitter : @Citelum

PerscontAct
Céline MUSSO DE STAëL
Communicatiemanager
+33 (0)6 12 49 29 64 
communication@citelum.fr  
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LUMinUs
Luminus produceert elektriciteit en levert energie en energiediensten. Het bedrijf is nummer 1 op het 

gebied van windenergie aan land en van waterkracht in België. Luminus speelt ook een belangrijke rol in 

de voorzieningszekerheid in België dankzij verschillende aardgascentrales die de schommelingen eigen 

aan zonne- en windenergie opvangen. 

Met een geïnstalleerde capaciteit van 2054 MW in september 2018, vertegenwoordigt het bedrijf 

ongeveer 10% van de totale geïnstalleerde capaciteit van het land. Het verkoopt elektriciteit, gas en 

energiediensten aan bijna 2 miljoen particuliere en zakelijke klanten, goed voor een marktaandeel van 

ongeveer 20%. 

Het bedrijf investeert om de energie-uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden door onze klanten 

vernieuwende oplossingen rond energie-efficiëntie voor te stellen, en hernieuwbare energie verder te 

ontwikkelen. 

Luminus telt bijna 2.000 werknemers. Voor het zevende opeenvolgende jaar behoort ons bedrijf tot de 

64 Belgische bedrijven die tot Top Employer worden verkozen. Het maakt gebruik van haar sterke lokale 

aanwezigheid en de expertise van de EDF Group, een van de belangrijkste spelers in de wereldwijde 

energiesector. 

Meer�informatie�op www.edfluminus.be

Luminus is trots om samen met de EDF Group en met dochteronderneming Newelec haar bijdrage te 

leveren in het kader van het LuWa-project. 

Newelec is een familiebedrijf dat zich voortdurend heeft ontwikkeld en nu kan bogen op een team van 

meer dan 150 mensen verspreid over haar vestigingen in Luik, Manage en Brussel. Newelec, filiaal van 

de Groep Luminus, biedt een uitgebreide waaier aan diensten aan rond alles wat met elektrotechniek 

te maken heeft (met name middenspanning, laagspanning, schakelborden en automatisering). Het zal 

haar knowhow ten dienste stellen van het project door tijdens de eerste fase de studie, opvolging en 

realisatie te verzorgen voor de renovatie van 491 middenspanningscabines. Tijdens fase 2 zal zij instaan 

voor het preventieve en verhelpende onderhoud van deze cabines. In totaal zal het bedrijf 20 tot 25 

banen scheppen voor de publiek-private partnerschap.

PerscontAct
Anne GRANDJEAN
Communicatiemanager
+32 (0)475 801 705
anne.grandjean@edfluminus.be
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cFe
CFE is een Belgische industriële groep die in 1880 werd opgericht en is actief in drie verschillende 

sectoren. Het eerste, de pool Baggerwerken, Milieu en Infra activiteiten, wordt verzorgd door DEME. Het 

tweede, de pool Contracting, omvat de activiteiten bouw, multitechnieken en spoor in België, Luxemburg 

en Polen. Het derde, de pool Vastgoedontwikkeling, groepeeert de vastgoepdrojecten die  die BPI in 

België, Luxemburg en Polen ontwikkelt. 

Mobix, een integraal onderdeel van de divisie Contracting, vertegenwoordigt een omzet van meer dan 

70 miljoen euro en biedt werk aan bijna 600 mensen in heel België. Mobix is gepositioneerd als een 

multidisciplinaire ondernemer en heeft twee divisies: enerzijds de divisie Retail, die haar expertise op het 

vlak van bovenleidingen, signalisatie, aanleg van sporen en beveiliging biedt, anderzijds de divisie Utilities 

die gespecialiseerd is in het plaatsen van openbare verlichting, de installatie van gasditributienetwerken 

en hoog- en midden- en laagspanningsnetwerken. 

Meer�info�op www.dif.eu

Voor dit renovatieproject en het aansluiten van de verlichting op de Waalse snelwegen en belangrijkste 

wegen deelt Mobix-Engetec de kennis en ervaring dat het heeft in het vervangen en opvolgen van een 

openbare verlichtingsnetwerk.

PerscontAct
Ann VANSUMERE
Verantwoordelijke Communicatie
+32 (0)497 514 386
ann_vansumere@cfe.be
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diF
DIF is een onafhankelijke infrastructuurfondsbeheerder met € 5,6 miljard aan beheerd vermogen 

in zeven fondsen en verschillende cofinancieringsinstrumenten. DIF investeert in greenfield- en 

brownfieldinfrastructuuractiva voornamelijk in Europa, Noord-Amerika en Australië, volgens twee elkaar 

aanvullende strategieën: 

•  DIF Infrastructure V richt zich op kapitaalinvesteringen in publiek-private partnerschappen (PPP/PFI/

P3), concessies, gereguleerde activa en projecten op het gebied van hernieuwbare energie waarvan de 

inkomsten zijn afgeleid uit contracten op lange termijn of gereguleerde contracten en die stabiele en 

voorspelbare kasstromen opleveren.

•  DIF Core Infrastructure Fund I richt zich op kapitaalinvesteringen in middelgrote infrastructuuractiva in 

de energie-, transport- en telecomsectoren, met opbrengsten op basis van contracten op middellange 

termijn en die stabiele en voorspelbare kasstromen opleveren.

De teams van DIF tellen meer dan 110 vaklui verspreid over acht kantoren in Schiphol (Nederland), 

Frankfurt, Londen, Luxemburg, Madrid, Parijs, Sydney en Toronto.

Meer�informatie op www.dif.eu

contAct Presse
Allard RUIJS
Partner
a.ruijs@dif.eu 
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de Andere oPerAtioneLe PArtners 

Voor de uitvoering van de werken zal de LuWa-groep worden bijgestaan door de volgende operationele partners: 

Genetec en Jacobs voor de openbare verlichtingswerken en het onderhoud, TPF voor de engineering en studies.

Genetec
De NV Genetec is voornamelijk actief in openbare, decoratieve, sport- en erfgoedverlichting, signalisatie via 

verlichting, telefoonverbindingen, teletransmissie, distributienetwerken en ventilatie.

GENETEC werd in 1986 opgericht door André Hallaux en zijn echtgenote en is aanvankelijk actief in de sector van 

luchtbehandeling, verwarming, ventilatie en warmtepompen. Met meer dan 16 jaar ervaring in de Yvan Paque-

groep, start André Hallaux in 1993 met de ontwikkeling van openbare verlichting en signalisatie via verlichting. Dit 

zal de kernactiviteit van het bedrijf worden. De belangrijkste klanten zijn de SPW, SOFICO, ORES, het ministerie 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de STIB, Defensie, Proximus, Tecteo. In 2014 nemen Sébastien en 

Delphine Hallaux het management van het bedrijf over. Genetec is een bedrijf dat opvalt in zijn sector in Wallonië. 

Sterker nog, ondanks de sterke groei sinds 2000, heeft het een goed ingeburgerde familiekarakter behouden. De 

financiële onafhankelijkheid, flexibiliteit, flexibiliteit en kwaliteit van zijn werk en werknemers zijn zijn grootste trots. 

JAcoBs 

De Hubert JACOBS vestigingen zijn van oudsher een familiebedrijf dat werd opgericht in de jaren 50 en dat 

algemene openbare en particuliere werken uitvoerde. In juni 2003 heeft het bedrijf zijn krachten gebundeld met 

Pierre-Yves Paque, een nieuwe manager met heel wat ervaring op het gebied van elektrisch werk en openbare 

verlichting.

Al lange tijd gespecialiseerd in de civieltechnische activiteiten, in het bijzonder ten behoeve van bedrijven zoals 

l’Association Liégeoise d’Electricité (ALE-TECTEO), l’Association Intercommunale pour le Démergement et 

l’Epuration (AIDE), Belgacom of Electrabel, heeft SA JACOBS haar activiteiten op het gebied van installatie en 

onderhoud van openbare verlichting uitgebreid door binnen haar structuur een nieuwe afdeling te creëren. 

tPF
TPF werd opgericht in 1991. Aanvankelijk was het voornamelijk gericht op energie en het principe van de derde 

betaler (Third Party Financing). TPF heeft zich snel gericht op de engineering markt. In de loop der jaren heeft 

de Groep zich opeenvolgend ingezet in Europa, Azië, Afrika en Amerika via een reeks acquisities om een 

internationaal erkende speler te worden. Het is nu een van de grootste multidisciplinaire bedrijven die actief zijn 

in de sectoren bouw, transport, water en energie. 

TPF Engineering is de Belgische engineeringgroep van de TPF-groep. Het bestaat uit 3 divisies: Stabiliteit en 

civiele techniek, Speciale Technieken en Bouw. TPF Engineering heeft een rijke ervaring in de klassieke specifieke 

technische uitrusting: verwarming, airconditioning en airconditioning, elektrische installaties (hoog, midden en 

laag voltage), zwakstroom elektrische installaties: telefonie, inbraakbeveiligingssystemen, controle toegang, 

branddetectie, gestructureerde bekabeling, architecturale verlichting…
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