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KERNCIJFERS 2019

ETHIEK EN VERANTWOORDELIJKHEID

• 1 waarschuwingen in verband met aankopen
• 6 interne audits die zijn afgerond in het jaar

PRODUCTIE EN MILIEU

•  81,5 miljoenen euro investering in hernieuwbare 
energie op land in België

•  26 extra windmolens (212 in totaal)
•  519 MW geïnstalleerd gecumuleerd vermogen in 

windenergie (+18%)
•  989 ton afval verzameld uit de Maas
• 96% recyclingpercentage van industrieel afval

KLANTEN EN ENERGIEVERBRUIK

•  Verkoop van gas: 14,5 TWh (-2,3%)
•  Verkoop van elektriciteit: 12,5 TWh (-1,4%)
•  44,3 MW gecumuleerd vermogen van fotovoltaïsche 

panelen, geïnstalleerd bij klanten (21MW in 2019, +90%)
•   25% van de gasverkoop is CO2-gecompenseerd
•  +36 Net NPS-score* met betrekking tot de nieuwe 

diensten (-12%)

HUMAN RESOURCES

• 0 ongevallen met wekverlet (bij Luminus SA)
• 41% vrouwen - 13 nationaliteiten
• 905 werknemers Luminus SA
• 2 125 werknemers Luminus Group (+2,8%)

ECONOMISCHE PRESTATIES

• 2,5 miljarden euro omzet
• 11,2 miljoenen euro nettoresultaat
• 33,2 miljoenen euro belastingen en heffingen    

In acht te nemen regelgeving
Als vennootschap naar Belgisch recht, producent en 
leverancier van gas en elektriciteit, dient Luminus alle 
wet- en regelgeving in acht te nemen die is opgelegd 
door de federale, regionale en lokale overheden en de 
vier regulatoren van de gas- en elektriciteitsmarkt: CREG, 
Brugel, CWaPE en VREG.

Luminus NV moet tevens zijn jaarrekeningen alsmede 
een beheersrapport neerleggen bij de Nationale Bank van 
België overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. 
Volgens de voorschriften van dit Wetboek heeft Luminus 
gekozen voor de vrijstelling van subconsolidatie. De 
dochterondernemingen van Luminus worden in het MVO-
rapport en in dit document dus niet geconsolideerd.

Als dochteronderneming van de EDF Groep, beursgenoteerd 
in Parijs, moet Luminus ook beantwoorden aan bepaalde 
verplichtingen die de Autorité des Marchés Financiers 
(AFM) oplegt, vooral wat de toegang tot informatie betreft. 
Daarom is een elektronische versie van dit document 
beschikbaar in het Nederlands en Frans.

Cf. https://www.luminus.be/nl/corporate/duurzaamheid/
duurzaamheidsrapport/

We willen de aanbevelingen van de Europese commissie 
inzake financiële rapportering respecteren en informatie 
publiceren die (1) relevant is (‘material’), (2) objectief, 
evenwichtig en toegankelijk, (3) volledig maar bondig, (4) 
strategisch, (5) gericht op alle belanghebbenden (6), coherent 
en duidelijk, na de GRI-normen (Global Reporting Initiative) 
van de Global Sustainability Standards Board (GSSB).

Meetinstrumenten gebruikt in het rapport 
Sommige gegevens uit dit document werden nog eens 
extern geverifieerd:

•  De jaarrekeningen van Luminus worden gecertificeerd 
door KPMG Bedrijfsrevisoren en worden neergelegd bij 
de Nationale Bank van België.

•  De inventaris van de uitstoot van broeikasgassen is 
opgesteld door Climact, conform het internationaal 
GHG-protocol.

•  Er worden verschillende documenten voor rapportering 
aan de Belgische autoriteiten gebruikt om de resultaten 
van het bedrijf voor te stellen, vooral op het vlak van 
maatschappelijke en milieuaangelegenheden.

Periode van Rapportering
Het MVO-rapport 2019 heeft betrekking op de periode van 
1 januari 2019 tot 31 december 2019, tenzij anders vermeld 
wordt.

Foto’s
Cover: Olivier Anbergen, Melting Prod.
Berichten van het Senior Management: Nicolas Peeters,  
Melting Prod ; Olivier Anbergen, Melting Prod.
Stakeholders Dialoog:  Martin Dellicour ; Yuzu Event ; 
Hannelore Blomme.
Hernieuwbare energie:  Janssens ; Pol Lemestre ; Arnaud Fraikin. 
Bescherming van de ecosystemen: Faune et biotopes ;  
Robin Recordon, Luminus.
CO2-voetafdruk: Eric Perdu ; Nicolas Peeters, Melting Prod.
Energieoplossingen:  Ton Hurks, Center Parks ; Vanparijs 
Engineers ; Carl Geers, Luminus Solutions ; An Daems ; 
Isomo ; Antoine Rassart ; Tam Linh, Newelec ; LuWA.
Innovatie: Olivier Anbergen, Melting Prod ; ATS Groep ; 
Audrey De Leval.

Cover picture: de windmolen van Villers-le-Bouillet, 
gebouwd in 2019.
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BERICHTEN VAN HET SENIOR MANAGEMENT 

Behaalde resultaten bevestigen de strategie
In de strijd tegen de klimaatverandering blijft Luminus investeren in hernieuwbare energie, draagt het bedrijf bij tot de bevoorradingszekerheid van het land, 
verdedigt het zijn marktaandeel in de levering van gas en elektriciteit en ontwikkelt het zijn aanbod aan energieoplossingen steeds verder. Luminus behaalt een 
positief nettoresultaat voor 2019, ondanks de negatieve impact van de nucleaire voorzieningen.

De groei van het windpark overtrof onze verwachtingen 
met 82 MW bijkomende windturbines gebouwd in één 
jaar – en dit ondanks de gevolgen van  het faillissement 
van een grote leverancier, Senvion. In 2019 werden 
twee nieuwe duurzame turbines geïnstalleerd in de 
waterkrachtcentrale van Monsin. Deze grondige renovatie, 
verbonden met het Life4Fish-project, heeft als doel de 
productie van hernieuwbare energie te vrijwaren en 
tegelijk de biodiversiteit te beschermen.

Onze thermische centrales, die het intermitterende 
karakter van hernieuwbare energie compenseren, konden 
inspelen op de marktvraag. De onbeschikbaarheid, als 
gevolg van een technisch defect, van de centrale met 
gecombineerde cyclus Gent Ringvaart op het einde van het 
jaar, toonde nog eens het belang van een gediversifieerd 

productiepark. Om het hoofd te bieden aan de nucleaire 
uitstap en om de ontwikkeling van hernieuwbare energie te 
ondersteunen, blijft Luminus pleiten voor de implementatie 
van een capaciteitsvergoedingsmechanisme. Vanuit die 
optiek komt het project voor een nieuwe gasgestookte 
centrale met gecombineerde cyclus in Seraing.

In een bijzonder competitieve markt hebben we ons 
marktaandeel in de levering van gas en elektriciteit kunnen 
behouden.

De diensten aan de klanten blijven verder groeien via 
de evoluties binnen onze dochterbedrijven. Er werd een 
nieuw record bereikt voor de installatie van fotovoltaïsche 
panelen bij industriële klanten. De nieuwe ATS-site in 
Gent werd ons uithangbord voor alle energie-efficiënte 
oplossingen: batterijen, verwarming, ventilatie, enz. 
Ook  kenden we in 2019 de start van de renovatie van 
de verlichting van de Waalse autosnelwegen, dankzij de 
gezamenlijke inspanningen van Citelum, Luminus en CFE 
binnen het consortium LuWA.

Dankzij deze geslaagde industriële ontwikkelingen is 
het nettoresultaat van Luminus positief voor 2019, ook 
al werden de resultaten  negatief beïnvloed door de 
belangrijke stijging van de nucleaire voorzieningen.

Ik wil alle Luminus-teams, inclusief deze van de filialen, 
die zich enorm hebben ingezet in dienst van de 
energietransitie en in 2019 tevens gezorgd hebben voor 
de behaalde resultaten, van harte danken en feliciteren. 

Paul De fauw

In maart 2019 van de nieuwe  
WKK-installatie die het warmtenet van de stad 

Gent voedt. Een nieuwe fase in het leven van 
deze historische site van het bedrijf.

Investering in hernieuwbare energie
(in miljoenen euro’s)

Bron: Luminus. De cijfers hierboven bevatten alle bedragen die door 
Luminus, ofwel rechtstreeks ofwel via haar ontwikkelingsfilialen 
(e-NosVents, opgericht in 2016, ActiVent Wallonie, opgericht 
in 2017, enz.) zijn geïnvesteerd. De door derde investeerders 
betaalde bedragen zijn niet in aanmerking genomen.

GRI-OG2

2019 130,8

2018 91,9

2017 75,9
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Samen, geëngageerd en innovatief in de strijd tegen de klimaatverandering
Onze strategie werpt commercieel, economisch, ecologisch en sociaal haar vruchten af. Bijna alle indicatoren zijn aanzienlijk verbeterd. 

RESULTATEN EN AMBITIES – BERICHTEN VAN DE CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Vorig jaar was in vele opzichten een 
recordjaar. Helaas een nieuw 

hitterecord voor het derde jaar op 
rij. Hoogste CO2-concentratie in 

de atmosfeer ooit. Ongeziene 
inzet van wetenschappers, 
jong en oud, in de strijd 
tegen de klimaatverandering. 
Het afremmen van de 
klimaatverandering was nooit 
zo cruciaal en dringend.

 

Luminus werkt hier al verschillende jaren aan mee. We 
willen de geprefereerde energiepartner worden door 
onze klanten te helpen hun CO2-voetafdruk te verkleinen 
met innovatieve energie-efficiënte oplossingen en 
hernieuwbare energie.

Ook Luminus kende heel wat records in 2019: op vlak 
van nieuwe windturbines, zonnepanelen en verkoop van 
energiediensten.

80 MW gebouwd in één jaar

We zijn bijzonder trots op de successen die zijn behaald door 
het team dat verantwoordelijk is voor onze windontwikkeling. 

We hebben 26 windturbines in gebruik genomen, goed 
voor een vermogen van 80 MW in één jaar. Dit is een 
nieuw record en het versterkt onze leiderspositie in onshore 
windenergie in België, met eind 2019 een park van 212 
windturbines en een vermogen van 519 MW. Dit resultaat 
zou nog beter zijn geweest zonder het faillissement van 
een van de belangrijkste windturbinefabrikanten, Senvion, 
waardoor bepaalde projecten vertraging hebben opgelopen. 

Bovendien zijn in onze portefeuille enkele honderden megawatt 
in ontwikkeling, met een ambitieus doel van 774 MW, te 
bouwen tegen 2023, of een stijging van 50% in vier jaar. 

Renovatie van de waterkrachtcentrale van Monsin

Onze doelstellingen voor de productie van waterkracht-
energie zijn ook bereikt dankzij de uitzonderlijke 
beschikbaarheid van de centrales ondanks een zeer droge 

zomer. De twee nieuwe eco-duurzame turbines van de 
waterkrachtcentrale van Monsin produceerden begin 
december hun eerste kilowatturen. Het project, dat op zich 
al goed is voor een investering van 27 miljoen euro, zal deze 
of volgende zomer worden voortgezet om ook de renovatie 
van de derde turbine te voltooien.

Een zeer druk bevraagd park van flexibele 
gascentrales

In 2019 speelden de aardgascentrales nog meer dan in 
2018 hun rol met het oog op de bevoorradingszekerheid en 
de flexibiliteit die nodig is voor het netwerk, om het variabel 
karakter van hernieuwbare energie op te vangen. Ze 
produceerden meer dan 3 TWh, wat niet meer was gebeurd 
sinds 2011. De STEG-centrale van Seraing, sinds november 
2018 weer op de markt, droeg in grote mate bij aan het 
evenwicht van het netwerk, net zoals de centrale Ringvaart 
tot voor het incident in november, waardoor deze centrale 
tot eind februari 2020 niet meer beschikbaar was.

De derde warmtekrachtkoppeling van Ham, die in het 
voorjaar in gebruik werd genomen, werkte ook het 
grootste deel van het jaar om het stadsnet van de stad 
Gent van warmte te voorzien.  

Jane Goodall en Grégoire Dallemagne tijdens de 
management vergadering van Luminus op 15 maart 
2019. Voor een publiek van 450 personen overliep 
Jane haar parcours als wetenschapster en activiste, 
en deelde ze haar “redenen om te hopen”. 

De pagina’s van dit document zijn opgesteld op basis van de gecertificeerde resultaten van 2019. Op het moment van publicatie gaat België door een ongekende gezondheids- en 
economische crisis waarvan we de gevolgen nog niet kennen. In dit stadium zien we al een aanzienlijke impact op de energieprijzen, een daling van de vraag, een stijging van 
achterstallige betalingen, evenals een aanzienlijke daling van de activiteiten van onze dienstverlenende dochterondernemingen. We hebben eenieders inzet nodig om onze essentiële 
missie ten dienste van de gemeenschap te verzekeren, of het nu gaat om productie of levering van energie. Deze crisis heeft nieuwe vormen van solidariteit doen ontstaan. Moge deze 
zich in de toekomst evenzeer manifesteren, om ons te helpen een levensstijl aan te nemen die meer respect heeft voor de planeet en al haar bewoners. 
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BERICHTEN VAN HET SENIOR MANAGEMENT

Bedrijfs- en merknaam worden één met 
behoud van het marktaandeel  

In 2019 werden de naam van het bedrijf* en het commerciële 
merk hetzelfde, Luminus, en werd de grafische identiteit 
van de groep EDF, overgenomen, die onze transformatie 
ten dienste van een koolstofarme economie ondersteunt. 
Deze unieke naam stelt ons in staat om maximaal gebruik 
te maken van de aanzienlijke investeringen die in België 
zijn gedaan in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie 
en om het gebruik van het merk voor Luminus en haar 
dochterondernemingen te vereenvoudigen. Luminus is 
er op die manier in geslaagd om zijn marktaandeel in de 
traditionele activiteiten te behouden, ondanks de zeer sterke 
concurrentie. 

Lagere klanttevredenheid, maar minder 
klachten

Als we één punt moeten vermelden dat beter moet, dan is het 
de klanttevredenheid, die lager ligt dan vorig jaar. Een tijdelijke 
daling van de kwaliteit van de afhandeling van gesprekken 
(rechtgetrokken aan het eind van het jaar) heeft hieraan 
bijgedragen, maar klanten betreurden vooral de stijging van de 
marktprijzen, zowel voor gas als voor elektriciteit. 

Anderzijds hebben we de afhandeling van klachten 
kunnen versnellen en zijn onze inspanningen op dat vlak 
bekroond, zoals blijkt uit de klachtenindicator van de 
VREG, waarop we beduidend beter scoren.

Dynamische groei in energieoplossingen

Onze dochterondernemingen die energiediensten 
aanbieden kennen een snelle groei, met een omzet van 
278 miljoen euro in 2019.

*  Het bedrijf heette EDF Luminus vóór april 2019 en SPE vóór 2011.  

Vanparijs Engineers heeft verschillende WKK-eenheden 
kunnen bouwen en in dienst kunnen nemen die een grote 
bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot, 
waaronder die van de stadsverwarming in Gent.

Onze energieprestatiecontracten, die worden geïmplementeerd 
door Luminus Solutions, hebben laten zien hoe dit soort 
dienstverlening de toekomst is. In Luik, Oupeye en Seraing, 
in Anderlecht en binnenkort in Dilbeek ligt de daling van het 
verbruik in lijn met de doelstellingen en kan ze oplopen tot 40%.

Voor Newelec is 2019 een keerpunt, met de start van het 
“Luwa” verlichtingscontract voor de snelwegen, net als 
voor ATS, met de inrichting van het nieuwe gebouw aan 
de Langerbruggekaai in Gent, dat wordt uitgerust met de 
nieuwste automatiserings- en energie-efficiëntieoplossingen.

Dat het personeelsbestand van 
deze dochterondernemingen 
blijft toenemen, is een bewijs 
van deze dynamische groei. 
De overname van Censatech 
door ATS en die van Ervac 
door Newelec hebben hieraan 
bijgedragen.

De installatie van zonnepanelen 
bereikte een nieuw record 
met meer dan 20 MW 
geïnstalleerd door onze 
dochterondernemingen Dauvister 
en Insaver, of 90% meer dan 
in 2018, dankzij zeer efficiënte 
financieringsoplossingen.

Geëngageerde 
medewerkers

Volgens onze jaarlijkse 
enquête bedraagt het 

betrokkenheidspercentage 82%, ten opzichte van 79% 
vorig jaar.

Dit is een teken van de groeiende steun voor de manier 
waarop we de uitdagingen van de energietransitie 
aangaan. Om het verschil te maken, streven we ernaar 
om ons allemaal samen te gedragen als ondernemers 
ten dienste van onze klanten en willen we tonen dat we 
objectief, ruimdenkend en optimistisch zijn.

Ons Top Employer-certificaat bevestigt trouwens voor 
het achtste jaar op rij dat we een van de beste Belgische 
werkgevers zijn.  

SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL

We willen de geprefereerde energiepartner worden door onze klanten te helpen 
hun CO2-voetafdruk te verkleinen met innovatieve energie-efficiënte oplossingen en 
hernieuwbare energie.

We zijn leiders in 
hernieuwbare energie 

en flexibiliteit

We bieden onze 
klanten gemakkelijke 

toegang tot 
gepersonaliseerde 

energieoplossingen

We helpen 
onze klanten hun 
energieverbruik te 

verminderen dankzij 
ons netwerk van 

professionals

Onze geëngageerde en positieve teams maken ons succes.  
We stimuleren innovatie om onze huidige activiteiten te verbeteren en 

aan onze toekomst uit te bouwen.
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BERICHTEN VAN HET SENIOR MANAGEMENT

Vijf jaar zonder ongeval met werkverlet 

Van al onze indicatoren liggen de indicatoren op vlak van 
veiligheid en betrokkenheid van het personeel ons het 
nauwst aan het hart. 

Op het gebied van veiligheid, wat onze topprioriteit 
blijft, telt Luminus nu vijf jaar geen enkel ongeval 
met werkverlet onder haar werknemers. Het is het 
resultaat van de voortdurende inzet van iedereen om 
geen onzorgvuldigheid of nalatigheid toe te staan, 
bijnaongelukken te melden en al onze collega’s keer op 
keer te sensibiliseren. In 2019 betreurden we helaas vier 
ongelukken bij onze onderaannemers, waaronder drie bij 
het renovatieproject van de centrale van Monsin.

Verbetering van het nettoresultaat

Al deze prestaties hebben ons in staat gesteld om 
opnieuw een positief nettoresultaat te behalen, een 
sterke verbetering ten opzichte van 2018. De participaties 
van Luminus in bepaalde Belgische kerncentrales woog 
opnieuw negatief op de resultaten in 2019, voornamelijk 
als gevolg van de opwaartse herziening van de nucleaire 
voorzieningen, die plaatsvond tijdens de driejaarlijkse 
herziening. 

Onze ambities* voor 2020: de strijd tegen  
de klimaatverandering opdrijven

Onze eerste en belangrijkste missie blijft het veilig produceren 
van elektriciteit en het leveren van de energie die onze klanten 
nodig hebben. Dit draagt bij aan de continuïteit van de 
levering, overal in België. Maar nog meer dan gisteren willen 
we onze klanten vandaag helpen om minder te consumeren 
en hun CO2-voetafdruk te verkleinen.

In 2020 zouden we de leider in onshore windenergie 
moeten blijven, gezien de geplande of reeds voltooide 
constructies. We willen ook doorgaan met de ontwikkeling 
van de nieuwe STEG-centrale op de site van Seraing - als 
de regelgevende context de levensvatbaarheid van een 
dergelijk project bevestigt.

Onze inspanningen met het oog op het verbeteren 
van de energie-efficiëntie en de ontwikkeling van onze 
diensten blijven meer dan ooit een strategische pijler. 
Met name de energieprestatiecontracten vormen een 
adequaat antwoord op de klimaatverandering en zouden 
vaker moeten afgesloten worden. En we wensen dat 
elektrische mobiliteit bijdraagt aan het verminderen van 
transportemissies. 

We blijven investeren in innovatie om de uitdagingen 
van de energietransitie aan te gaan. Gebruik maken 
van kunstmatige intelligentie, deelnemen aan lokale 
energiegemeenschappen om de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie en de productie van groene 
waterstof te bevorderen, onze samenwerking met Start-
it@ KBC voortzetten om groeimogelijkheden te creëren ... 
Het is maar een greep uit de projecten waar een groeiend 
aantal van onze collega’s elke dag mee bezig zijn.

Samen vinden we onze toekomst uit, en die van onze 
klanten en onze kinderen. Dit ten dienste van een meer 
verantwoorde en duurzame samenleving.

In 2019 maakte het innovatieplatform van Luminus 
de lancering mogelijk van verschillende projecten, 
waaronder de start-up bcheck en de dienst Lumifix. 

Het personeel genereerde bijna honderd nieuwe 
ideeën. Hiervan werden er 9 gepresenteerd op  
5 december 2019. 

Vijf daarvan zijn geselecteerd om te worden 
ontwikkeld als onderdeel van de incubator #next, 
die in 2017 werd gelanceerd met Start it@KBC. 

*  De crisis die België sinds midden maart 2020 treft, heeft een 
sterke impact op onze activiteiten. Onze commerciële en 
financiële prognoses zullen hier rekening mee moeten houden. 
De te volgen richting blijft intussen onveranderd.
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Windmolenpark op 31 december

201920182017

  Aantal windmolens  

      

   Gecumuleerd vermogen 
(MW)

  

Bron: Luminus.

161

376

186

440

212

519

Voor de inhuldiging van dit eerste windmolenpark in bosbouwgebied, gebouwd in 2018, 
nodigde Luminus de omwonenden van Lierneux, de lokale overheid en het Departement 
voor Natuur en Bos uit voor een volksfeest. De inhuldiging viel samen met de Wereld Wind 
Dag, op zaterdag 15 juni 2019.

In de voormiddag konden de aanwezige scholen de binnenkant van een windturbine bezoeken. 
Medewerkers van Luminus beantwoordden vragen van omwonenden over hernieuwbare energie  
en boden hen de kans om de binnenkant van een windmolen te bezoeken. 

Het werd een unieke gelegenheid voor de inwoners en de lokale overheid van Lierneux om 
kennis te maken met de voordelen van hernieuwbare energie en de energietransitie. Zo 
konden ze onder meer wandelen of mountainbiken langs een gloednieuwe route die door 
Luminus werd aangelegd. De route werd voorzien van educatieve borden die een link leggen 
tussen de omgeving van de site, windenergie, de energietransitie en de klimaatverandering. 

Zo’n 450 personen namen deel aan deze dag. 

Wind Day 2019 in Lierneux
Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Wind 2019 nodigde Luminus de inwoners van Lierneux uit voor een volksfeest. Ze kregen 
de kans om een zeer bijzonder windmolenpark te bezoeken: het eerste van België dat volledig in bosbouwgebied ligt. 

DIALOOG MET DE STAKEHOLDERS

8

Een van de informatieborden die werden geplaatst op het 
voetgangerspad aan het windmolenpark van Lierneux, langs de 
hoogspanningslijn van Elia. Op de archtergrond het bosbouwgebied.



Fernelmont: Inhuldiging windmolenpark in partnerschap

DIALOOG MET DE STAKEHOLDERS

Het eerste windmolenpark van Fernelmont werd in november 2009 in dienst genomen. 
De jaarlijkse productie van de drie windturbines van 2,3 MW wordt geschat op bijna 14 
GWh, hetzij het verbruik van ongeveer 3 500 gezinnen (2).

Het nieuwe park van vier windturbines, met elk een vermogen van 3,6 MW, produceerde 
in oktober 2018 zijn eerste KWh. De jaarlijkse productie wordt geschat op ongeveer  
26 GWh, wat overeenkomt met het verbruik van 6 500 gezinnen.

Luminus ontwikkelde het windmolenpark Fernelmont 2 in samenwerking met Champs 
d´Energie, een erkende coöperatieve gevestigd in Fernelmont, die de ambitie heeft 
om burgers te betrekken bij de energietransitie. De coöperatieve stelde haar leden 
namelijk voor om rechtstreeks te investeren in één van de vier windturbines, met een 
minimumbedrag van 125 euro en een maximum van 5 000 euro per persoon. 

 

De aankondiging bij het begin van de bouw, eind 2017, stelde Champs d’Energie in staat 
om haar aantal coöperanten te verdubbelen van 300 naar meer dan 600, waaruit mag 
blijken dat het windmolenpark goed onthaald werd in de lokale gemeenschap. Op  
31 december 2019 telde Champs d’Energie 735 leden. 

Een groot feest voor de omwonenden aan de voet van de windturbines

Tijdens de inhuldiging op 5 oktober werden verschillende lezingen georganiseerd 
over thema’s rond hernieuwbare energie, energieverbruik en de sociale economie. 
Medewerkers van Luminus beantwoordden vragen van burgers over hernieuwbare energie 
en gaven rondleidingen in de windturbine. 

(1)  Met de steun van Triodos bank is de windturbine in juli 2019 eigendom geworden van 
Marchôvent. Marchôvent is een entiteit die drie coöperatieven - Champs d’Energie, 
Nosse Moulin, Hesbenergie - en de gemeente Fernelmont overkoepelt.

(2) Voor een verbruik van 3,5 MWh/jaar

Op 5 oktober 2019 werd in Fernelmont, tien jaar na de bouw van het eerste, een tweede windmolenpark ingehuldigd. Er is iets bijzonders aan dit nieuwe 
park: een van de vier door Luminus gebouwde windturbines werd immers aangekocht door Marchôvent (1), een coöperatieve die nauw betrokken is bij de 
ontwikkeling van windenergie in Wallonië.  

De Waalse minister van Energie, Philippe Henry, huldigt het 
windmolenpark van Luminus in Fernelmont in. Op de voorgrond, 
twee vertegenwoordigers van de gemeentelijke kinderraad. 

Van links naar rechts:  
•  Brice Bourget, Senior Wind Project Developer Luminus, 
•  Grégoire Dallemagne, CEO  Luminus, 
•  Christelle Plomteux, burgemeester van Fernelmont, 
•  Maxime Somville, derde schepen, 
•  Stéphane Hazée, Waals parlementslid, 
•  Philippe Henry, 
•  Didier Delette, vierde schepen. 99



Drie nieuwe intekenrondes voor de coöperatieve  
Luminus Wind Together, kapitaal in recordtijd opgehaald 

DIALOOG MET DE STAKEHOLDERS

Een constant dividend 
van 4,4% over de 
afgelopen 3 jaar
De derde Algemene Vergadering 
van de coöperatieve Luminus 
Wind Together vond plaats in juni 
2019 in La Tricoterie in Sint-Gillis. 
Voor het derde jaar op rij werd 
de coöperanten een dividend 
toegekend van 4,4% van de 
nominale waarde van de aandelen. 

In 2019 werden drie nieuwe intekencampagnes gelanceerd. Op 1 juli en vervolgens op  
1 augustus werden meer dan 30 000 aandelen - tweemaal twee miljoen euro - 
aangeboden. 

Hoewel de voorgestelde intekentermijn een jaar duurde, werd dit kapitaal in een 
recordtijd opgehaald: in respectievelijk 31 en 33 dagen, wat aantoont dat er een sterke 
burgerinteresse is in de deelname aan projecten voor hernieuwbare energie. 

Luminus besloot daarom op 1 november 2019 nieuwe aandelen aan te bieden voor een 
bijkomend bedrag van een miljoen euro. Het kapitaal van in totaal vijf miljoen euro werd 
volledig opgehaald.

Eind december 2019 telde de coöperatieve 3 939 leden, een stijging van meer dan 200% 
ten opzichte van het totaal voor 2018.

In de keuze van de sites waarop kan worden ingetekend, wordt een evenwicht tussen 
Vlaanderen en Wallonië aangehouden. De coöperanten van 2019 kunnen, in de vorm van 
een dividend, een deel van de inkomsten ontvangen die gelinkt zijn aan de productie van 
elektriciteit van vier windturbines, gebouwd op de sites van Geel Laakdal, Lierneux, Héron 
en Eeklo.

Voor het vierde jaar op rij bood Luminus alle Belgische inwoners* de mogelijkheid om via de coöperatieve Luminus Wind Together te 
investeren in windenergie. In totaal haalde de coöperatieve in 2019 ruim vijf miljoen euro op. 

*  Alle natuurlijke of rechtspersonen die in België verblijven of gevestigd zijn kunnen 
intekenen op maximaal 24 aandelen voor een bedrag van maximum 3 000 euro. 

1 500

3 939

1 830

2017 2018 2019

Aantal leden van de coöperatieve 
Luminus Wind Together eind december: 
meer dan verdubbeld in één jaar. 

Bron: Luminus.
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Collectieve financiering van een zonne-installatie op het dak  
van volleybalclub KVCR Wara Genk

DIALOOG MET DE STAKEHOLDERS

Dankzij Luminus en de Raad van Bestuur van KVCR Wara 
Genk kregen niet alleen spelers, supporters en clubleden 
maar ook inwoners van de stad Genk de kans om te 
investeren in zonne-energie op de locatie waar Genkenaars 
hun sport beoefenen. Dit werd mogelijk gemaakt dankzij  
Power2Green en het crowdfundingplatform mozzeno. 

Power2Green is een oplossing voor de financiering van 
de energietransitie, gebaseerd op het principe van de 
derde investeerder, wat bedrijven de mogelijkheid geeft 
om te investeren in hernieuwbare energie en via huur de 
installaties in volle eigendom te krijgen. 

De aanbodperiode liep van 26 februari tot 26 april. In die 
periode konden de investeerders aandelen kopen voor 
minimaal 35 en maximaal 700 euro. 

39 personen tekenden hierop in, en 18 daarvan hebben 
een rechtstreekse band met de sporthal. 

De investeerders ontvangen een bruto rendement van  
3% gedurende 5 jaar. 

Meer info is te vinden op  
https://www.luminus.be/nl/prive/energie-besparen/zonnedelen/ 

Op 24 juli 2019 huldigde Luminus de 129 zonnepanelen op het dak van de sporthal van KVCR Wara Genk in. Deze panelen werden geïnstalleerd 
door lnsaver, een dochteronderneming van Luminus, en gefinancierd door clubleden, supporters en inwoners van Genk. 

De 129 zonnepanelen die in het voorjaar van 2019 op het dak van de 
sporthal zijn geïnstalleerd door lnsaver, een dochteronderneming van 
Luminus, vertegenwoordigen een gemiddeld vermogen van  
35 000 kWh hernieuwbare energie per jaar, wat overeenkomt met het 
verbruik van zo’n tien gezinnen. De panelen zijn te zien op het platte 
dak van Eurassur Hal, tegenover. Het grootste deel van de productie 
wordt ter plaatse verbruikt, door de sporthal en de cafetaria.
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Geel-West: drie windturbines in een industriezone

HERNIEUWBARE ENERGIE

De drie windturbines zijn 180 meter hoog en hebben elk een vermogen van 3,6 MW. 

De verwachte gemiddelde productie bedraagt 25 000 MWh per jaar, wat overeenkomt met het jaarlijkse 
verbruik van 7 000 huishoudens.

In 2019 werden drie nieuwe windturbines in gebruik genomen, namelijk op het industrieterrein Geel-West, de sites van Janssen Pharmaceutica,  
Boons en Transfurans Chemicals.

De windturbine op de parking van Janssen 
Pharmaceutica, in Geel. De groene stroom van 
de windturbine dient om te voorzien in de 
behoeften van de site, zodat het bedrijf zijn 
ecologische voetafdruk kan verminderen.

Geel-West: Een participatief energieproject
Voordat Luminus de drie windturbines bouwde op het industrieterrein Geel-West, zorgde het 
bedrijf voor energie-efficiënte oplossingen in twee scholen en een polyvalente zaal, na overleg 
met de bewoners van de naburige dorpen. 
 

Omdat de industriezone van Geel-West vrij dicht bij 
de dorpen Punt en Stelen ligt, besloot Luminus in 
2017 om de bewoners rechtstreeks te bevragen om 
ze zo te betrekken bij de keuze van maatregelen, 
aangepast aan hun woonplaats. Gedurende iets 
langer dan een maand, tussen 21 augustus en 1 
oktober 2017, werd een participatieplatform opgezet. 

“Eensgezindheid bereiken over de bouw van 
windturbines is niet evident”, stelt de burgemeester 
van Geel, Vera Celis vast. “De audits die werden 
uitgevoerd in de twee scholen en de polyvalente 
zalen en de implementatie van energie-efficiënte 
maatregelen die door de bewoners werden 
geselecteerd, hebben wel bijgedragen tot een beter 
begrip van de energieproblematiek.“

Na overleg kon een van de polyvalente zalen gebruik 
maken van dimbare en energiezuinige verlichting. 
De lagere school van Punt zal uitgerust  worden 
met onder meer een akoestisch ventilatiesysteem, 
geautomatiseerde kranen en energiezuinige 
verlichting met bewegingssensor. Tot slot kozen de 
bewoners ook voor de installatie van zonnepanelen 
op het dak van basisschool Kompas in Stelen en voor 
isolatiewerkzaamheden. 
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Luminus neemt 13 nieuwe windturbines in gebruik in  
Villers-le-Bouillet, Verlaine en Wanze

HERNIEUWBARE ENERGIE

Het eerste windmolenpark, gebouwd in de drie 
gemeentes Villers-le-Bouillet, Wanze en Verlaine, telde 
al 13 windmolens, goed voor een vermogen van 22 
MW. De windturbines die in 2019 zijn gebouwd hebben 
elk een vermogen van 3,45 MW, waardoor de huidige 
productiecapaciteit er bijna 45 MW bijkrijgt. De productie 
van het nieuwe park wordt geschat op 121 800 MWh 
per jaar, wat overeenkomt met het verbruik van 34 800 
gezinnen*.  

Snelle bouw

De bouwfase van het project is in 2018 gestart met 
het leggen van ondergrondse kabels en de grond- en 
wegenwerken. De werf werd in oktober 2018 opgeschort 
om de lokale landbouwers ongehinderd te laten 
oogsten, maar ook voor de traditionele winterstop. De 
werkzaamheden werden in februari 2019 hervat met 
onder andere de oprichting van de 84 meter hoge masten 
en de montage van de turbines en wieken. 

Met dit nieuwe project ging Luminus voor zichzelf de 
uitdaging aan de totale duur van de werkzaamheden te 
reduceren. Een nieuwe planningsmethode en een nauwere 
coördinatie tussen Luminus, de verschillende aannemers 
en de landbouwers maakten het mogelijk om deze 
doelstelling te bereiken en zelfs te overtreffen: aanvankelijk 
was de inbedrijfstelling gepland voor eind oktober, maar ze 
kon al in juli beginnen en werd op 15 augustus afgerond.

Respect voor het milieu

Naast de technische beperkingen werden voor dit nieuwe 
windmolenpark ook een reeks voorzieningen getroffen 
met betrekking tot de bescherming van de lokale fauna: 

•  De bouwwerkzaamheden werden niet aangevat tussen  
1 april en 31 juli om de broedperiode niet te verstoren.

•  Het installeren van een systeem om de windturbines 
‘s nachts stil te leggen, wanneer bepaalde omstandig-
heden zoals de vochtigheidsgraad, de wind en de 
temperatuur gunstig zijn voor de verplaatsing van 
vleermuizen. 

*Op basis van 3,5 MWh/jaar per gezin

Deze windturbines, die in de eerste helft van 2019 zijn geïnstalleerd, komen bovenop de 13 windturbines die al op de site in gebruik zijn, waardoor  
het - in aantal masten - het grootste windmolenpark van Wallonië wordt. 
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De montage van de wieken van een windturbine 
is een werk dat veel precisie vergt en alleen kan 
gedaan worden bij rustig weer, met windsnelheden 
van minder dan 36 km/u. De turbinefabrikanten 
selecteren de hijskranen die geschikt zijn voor het 
type windturbine en de geografie van de locatie.
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Beplanting met het oog op het toekomstige windmolenpark  
van Tinlot: eerste bevredigende resultaten

BESCHERMING VAN DE ECOSYSTEMEN

Begin 2017 werd een overeenkomst gesloten met de 
landbouwer die de percelen bezit en uitbaat, opdat hij voor 
aanvang van de bouw verschillende soorten vegetatie kon 
voorzien op een oppervlakte van 10,2 hectare. Dit gebied 
moet fungeren als toevluchtsoord voor de vogels en zorgt 
tevens voor een belangrijke bron van voedsel.

Zo werden in de loop van 2019 verschillende maatregelen 
genomen op het terrein:

•  De graan- en koolzaadpercelen van de landbouwer 
werden niet gemaaid om vanaf de winter van 2019 te 
kunnen beschikken over voederplanten. Daarnaast is er 
in het begin van het jaar gestopt met het sproeien van 
meststoffen en pesticiden op deze percelen.

•  De perceelstroken werden gerooid om er aan het einde 
van de zomer grassen te zaaien. 

Deze maatregelen zijn door de landbouwer uitgevoerd in 
nauwe samenwerking met de vzw Faune & Biotopes. De 
landbouwer kreeg een gepersonaliseerde kalender voor 
een periode van vijf jaar en een aangepast lastenboek.

De begeleiding van de vereniging was onder meer gericht 
op de ideale ligging van de percelen in kwestie, de uit te 
voeren ingrepen tijdens het maaien, de methodes voor 
het zaaien van de grassen, de identificatie van de nodige 
mengsels, zaadleveranciers enz.

 

Eind oktober 2019 ging de vzw Faune & Biotopes na of 
de ingevoerde maatregelen strookten met de specificaties 
van het lastenboek. De voederplanten zijn inderdaad 
een interessante bron van granen voor de fauna. Er kon 
vastgesteld worden dat de vogels van het koolzaad eten. 
De zesrijige gerst is grotendeels gelegerd en gekiemd. 

De uitvoering van de maatregelen en in het bijzonder 
het onderhoud van de percelen zal gedurende de gehele 
uitbating van het windmolenpark worden voortgezet.

Met steun van de vzw “Faune et Biotopes” heeft Luminus gezorgd voor vogelvriendelijke beplanting op 2,3 kilometer van het toekomstige windmolenpark van 
Tinlot. Deze begeleidende maatregelen hebben tot doel de impact op de biodiversiteit in de nabijheid van de vijf te bouwen windturbines te minimaliseren. 

Voederplanten in de vorm van een 
koolzaadperceel in het vroege najaar, 
met links een grasstrook.

Perceel zesrijige gerst in het 
vroege najaar, met het graan 

bedekt en gekiemd, 
een voedselbron 

voor de fauna.
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In de zomer van 2019 nestelde een koppel  
bruine kiekendieven zich in Meeffe, een 
deelgemeente van Wasseiges , op twee  
kilometer van de compenserende maatregelen. 

De bruine kiekendief is een beschermde soort,  
in Wallonië rood geclassificeerd (bedreigd). 

Doordat hij op lage hoogte vliegt, weet deze 
roofvogel zijn prooien te verrassen.

Windmolensite Héron: een derde monitoringjaar bevestigt de 
doeltreffendheid van de compenserende maatregelen

BESCHERMING VAN DE ECOSYSTEMEN

Voorafgaand aan de bouw van drie windturbines bij Heron 
in 2017 werd een studie uitgevoerd om de mogelijke 
effecten op het milieu te bepalen. Op basis van de 
uitgevoerde studie werd aanbevolen om maatregelen 
te nemen die gunstig zijn voor vogelsoorten die in een 
agrarische omgeving leven - omdat een diffuse impact op 
deze soorten niet kon worden uitgesloten.

Bijgevolg  liet Luminus in 2016 in de buurt van de site 
dan ook acht hectare percelen aanleggen die gunstig zijn 
voor verschillende agrarische soorten zoals kiekendieven, 
veldleeuweriken, voorjaarkwikstaarten, patrijzen en 
kieviten. De percelen werden beplant met voedergewassen 
en grassen en spelen op die manier een rol als schuilplaats 
rol tijdens de nestvoorbereiding en broedperiode en ook 
als voorraadkast voor de vogels.

Op vraag van Luminus volgt de vereniging Faune et 
Biotopes deze maatregelen sinds 2017 op om de 
doeltreffendheid ervan te bestuderen. Uit de monitoring 
die in 2019  uitgevoerd is, blijkt dat de bevredigende 
vaststellingen van de voorgaande jaren opnieuw bevestigd 
worden, namelijk dat de soorten die we willen stimuleren, 
waargenomen zijn op de aangelegde percelen.

Zo hebben een koppel bruine kiekendieven en een koppel 
grauwe kiekendieven zich in de zomer van 2019 met succes 
genesteld in de buurt van de grasvelden. Deze soorten 
waren er wel al waargenomen voor de invoering van de 
compenserende maatregelen, maar volgens Faune et 
Biotopes lijken die maatregelen toch een positieve invloed 

gehad te hebben, aangezien de kiekendieven voorheen 
slechts sporadisch en tegenwoordig dagelijks worden gespot.

De slechtvalk is gespot in de winter van 2017 en de 
zomer van 2018 en opnieuw in de winter van 2019. Hij 
jaagt op duiven die in de graanpercelen, die in de winter 
ongemaaid worden gelaten, een overvloedige voedselbron 
vinden in de winterperiode. De aanwezigheid van de 
velduil, een minder vaak voorkomende nachtroofvogel, 
reeds bevestigd in voorgaande jaren, werd in 2019 
opnieuw bevestigd.

Na 29 maanden monitoring en 25 veldbezoeken is de 
vereniging Faune et Biotopes van mening dat al deze 
waarnemingen tot nu toe aantonen dat de maatregelen 
effectief zijn. Aangezien de effecten van bepaalde 
uitgevoerde werkzaamheden van jaar tot jaar kunnen 
verschillen, zullen deze veelbelovende waarnemingen in de 
loop van de tijd wel herbevestigd moeten worden. 

In 2019 zette vzw Faune et Biotopes haar evaluatie van de compenserende maatregelen in de buurt van windmolenpark Héron voort.  
De laatste waarnemingen bevestigen de doeltreffendheid.
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Life4fish-programma: nieuwe ontwikkelingen

BESCHERMING VAN DE ECOSYSTEMEN

Sinds juni 2017 werkt Luminus op de Maas samen met 
verschillende partners* om duurzame oplossingen te vinden 
om enerzijds de productie van elektriciteit op basis van 
waterkracht te vrijwaren en anderzijds het stroomop- en 
-afwaartse migreren van trekvissen te garanderen. Dit 
project kan rekenen op substantiële steun vanuit Europa.

In 2019 zijn drie maatregelen geïmplementeerd en 
werd hun efficiëntie getest met behulp van akoestische 
detectiebakens: 

•  op de site van Grands-Malades werd een elektrische 
afstotende barrière geïnstalleerd om de vissen via de 
bypass stroomafwaarts te leiden; 

•  op de site van Ivoz-Ramet werd een bellenbarrière geplaatst;

•  op de site van Andenne werd een protocol voor de 
automatische uitschakeling van de machines getest, 
gebaseerd op een voorspellend migratiemodel, samen 
met akoestische detectiemaatregelen, om de relevantie 
van de vooraf bepaalde periodes waarin de machines zijn 
uitgeschakeld te evalueren.

De verzamelde gegevens zullen in 2020 worden 
geanalyseerd om de effectiviteit van de verschillende 
maatregelen te vergelijken en aanbevelingen te formuleren 
voor het vervolg van het programma.

Andere acties die aanvankelijk gepland waren voor 2019, 
moesten uitgesteld worden. In het bijzonder werd de 
acceptatietest van de nieuwe eco-duurzame turbines van 
Monsin uitgesteld tot november 2020, om te worden 
uitgevoerd onder de nominale debietomstandigheden die 
voorzien zijn in het testprotocol.

De duur van het programma werd dan ook met een 
jaar verlengd. Het zal doorlopen tot september 2023, 
voor een totaal budget van 4,05 miljoen euro, waarvan 
bijna twee miljoen euro toegekend door het Europees 
financieringsprogramma LIFE. 

Het Life4fish-programma heeft opnieuw vooruitgang geboekt bij de implementatie en evaluatie van duurzame oplossingen om zalm en paling, tijdens 
hun migratie te beschermen. Er zijn met name gedragsbarrières geplaatst op de twee proefsites van Grands-Malades en Ivoz-Ramet.

*  De universiteiten van Namen en Luik, Profish en  
de onderzoeks- en ontwikkelingsteams van de  
EDF-groep.

 

Installatie van de elektrische afstotende 
barrière stroomopwaarts van de 

waterkrachtcentrale van Grands-Malades. 

Montage van 
de elektrische 

barrière op  
de site 

van Grands 
Malades.
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Lossen van de rotor van een  
van de nieuwe turbines in de centrale.

Monsin: verjonging van de waterkrachtcentrale en bescherming 
van de biodiversiteit van de aquafauna

HERNIEUWBARE ENERGIE

De werkzaamheden, omvatten de elektrische conformiteit 
van de volledige installatie, evenals de vervanging van twee 
van de drie turbines door nieuwe eco-duurzame turbines, 
specifiek ontworpen om trekvissen beter te beschermen. 
Met deze aanzienlijke investering wordt de levensduur 
van deze centrale van 18 MW met 35 jaar verlengd. Het is 
een centrale die al 65 jaar bijna een kwart van de hydro-
elektriciteit van Luminus produceert, of jaarlijks ongeveer 57 
GWh volledig hernieuwbare energie, het equivalent van het 
verbruik van 16 285* gezinnen.

 

*Op basis van 3,5 MWh/jaar per gezin

De renovatie zelf is begin 2019 begonnen, na ruim 
een jaar voorbereiding. In dit eerste jaar werden twee 
van de drie actieve turbines vervangen door turbines 
met een gelijkwaardig vermogen, speciaal ontworpen 
om de “migratie” van jonge zalmen en palingen te 
vergemakkelijken, van hun broedgebieden stroomopwaarts 
van de centrale, naar de Maasmonding.

De duur van de montagewerkzaamheden kon aanzienlijk 
worden verkort in vergelijking met eerdere projecten: 13 
maanden ten opzichte van gemiddeld 18 à 24 maanden. 
Die tijdsbesparing was mogelijk door twee wijzigingen: 
enerzijds werkten de teams parallel aan de twee turbines. 
Anderzijds werd de montage van de turbines langer 
voorbereid in de werkplaats, waardoor de montage ter 
plaatse sneller verliep. Zo konden de eerste megawatturen 
eind november al geproduceerd worden.
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Twee nieuwe  
eco-duurzame turbines 
Onder de specifieke kenmerken van 
de nieuwe turbines zijn het vermelden 
waard: 

•  de vermindering van het aantal 
schoepen van 4 naar 3;

•  de kleinere speling tussen de 
schoepen en de stator van de 
turbine (minder dan 2 mm);

•  het meer afgeronde ontwerp van 
de schoepen, om het rendement te 
verbeteren.

Het volledige rad  
(meer dan 70 ton) 

tijdens het tillen 
voor het in 

de put 
geplaatst 

werd.

Renovatiewerkzaamheden van de waterkrachtcentrale van Monsin, voorbereid in 2018, zijn van start gegaan in januari 2019. In totaal werd 27,5 miljoen 
euro vrijgemaakt om de levensduur van de centrale te verlengen en de impact op trekvissen, paling en zalm te beperken.



In 2019 kwamen er daar nog enkele nieuwe bij, onder andere aansluitingen tussen het 
net en de vastgoedprojecten in de wijk Voortman.

Nieuwe aansluitingen op het warmtenet van de stad Gent

Bouw van een van de 
gebouwen in de wijk 
Voortman, die in 2019 
aangesloten werd op het 
stadsverwarmingsnet.

Een van de 
gebouwen in de 

wijk Stapelplein, dat 
aangesloten zal worden 
op het warmtenet. 

In 2019 werden de 
warmtewisselaar en de 

regelsystemen 
geïnstalleerd in de kelder 

van het gebouw.  

KOOLSTOFDIOXIDE VOETAFDRUK

Het stadsverwarmingsnet van de stad Gent - het meest uitgebreide in België met 23 kilometer ondergrondse leidingen - bedient meer dan honderd  
verschillende klanten: Universiteit Gent, AZ Sint-Lucas, sociale woningen, gebouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent, een winkelcentrum  
en een zwembad. 
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De warmwaterleidingen 
die het warmtenet 

voeden vanuit de nieuwe 
warmtekrachtkoppelingseenheid.

Warmtekrachtcentrales zijn efficiënter dan een 
conventionele ketel en kunnen de CO2-uitstoot met meer 
dan 35% verminderen, wat de indirecte uitstoot van de 
stad Gent helpt verminderen. 

In 2014 had Luminus al geïnvesteerd in de modernisering 
van het Gentse warmtenet met de installatie van twee 
WKK-eenheden van elk 2,7 MWe, waardoor het mogelijk 
werd om 6 MW warmte te produceren.

Deze nieuwe eenheid is de krachtigste ooit die  
gebruiksklaar geïnstalleerd werd door Vanparijs 
Engineers, een dochteronderneming van Luminus,  
gespecialiseerd in warmtekrachtkoppeling. Ze 
produceert 4,4 MW elektriciteit en 5 MW warmte. De 
geproduceerde elektriciteit wordt geïnjecteerd in het 
distributienetwerk, terwijl het warme water gebruikt wordt 
om het verwarmingsnet van Gent te voeden, het meest 
uitgebreide van België (23 km ondergrondse leidingen). 

Deze derde WKK-eenheid werd ingehuldigd op  
25 maart 2019.

Nieuwe warmtekrachtkoppelingseenheid in Gent-Ham
In 2019 werd op de site van Gent-Ham een gloednieuwe WKK-eenheid van 4,4 MW in gebruik genomen. Ze levert warmte aan het grootste stadsverwarmingsnet 
van België en zorgt voor een reductie van de CO2-uitstoot van de site. De steg-centrale die in de winter van 2018-2019 nog opnieuw opgestart werd om de 
bevoorradingszekerheid te waarborgen, werd omgebouwd naar een centrale met open cyclus om flexibeler te kunnen inspelen op de vraag van het net.

De nieuwe 
warmtekrachtkoppelingseenheid 

van Gent-Ham.

KOOLSTOFDIOXIDE VOETAFDRUK
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De hoge temperatuur warmtepomp 
gekoppeld aan de nieuwe WKK-eenheid 
van de site van Gent-Ham.

Met dit prototype kan een extra deel van de door de WKK-eenheid geproduceerde 
restwarmte gerecupereerd worden om het rendement verder te verhogen. 
Deze restwarmte zou anders afgevoerd worden naar het kanaal. De 300 kW 
geproduceerd vanuit het koelcircuit met lage temperatuur komt overeen met een 
rendementswinst van 3%.

De warmtepomp van Gent werd in 2019 onderworpen aan verschillende 
operationele tests, waarbij ze bewezen heeft te kunnen voldoen aan de 
verwachtingen qua performantie.

Industriële warmtepompen: prototype getest in Ham
Om de energie-efficiëntie van de nieuwe WKK-eenheid van Gent-Ham verder te optimaliseren, heeft Luminus geïnvesteerd in een hoge temperatuur warmtepomp  
van 300 kW die al uitgebreid bestudeerd is door teams van de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van de EDF-groep in Frankrijk.

INNOVATIE / KOOLSTOFDIOXIDE VOETAFDRUK
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Center Parcs installeert eerste WKK-eenheid met ondersteuning 
van Vanparijs Engineers

ENERGIEOPLOSSINGEN
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Center Parcs, de beroemde uitbater van vakantieparken, 
heeft besloten om zich geleidelijk aan toe te leggen op 
een duurzaam energiebeheer en een verkleining van zijn 
ecologische voetafdruk. Een van de geïmplementeerde 
strategieën daartoe is de installatie van WKK-eenheden 
in de domeinen. Deze maken het inderdaad mogelijk om 
zelf een deel van de nodige elektriciteit te produceren en 
om de warmte die door het proces wordt gegenereerd te 
recupereren voor de verwarming van de installaties, in het 
bijzonder de zwembaden.  

Een proefproject

De Vossemeren is zo het eerste Belgische vakantiedorp 
dat is uitgerust met een WKK-eenheid. Ze produceert er 
elektriciteit voor de Market Dome, het hoofdgebouw. De 
warmte die door de installatie wordt geproduceerd, wordt 
gerecupereerd om het subtropisch zwemparadijs in het 
hartje van het park te verwarmen. 

“Deze investering draagt bij aan de verlaging van de CO2 
voetafdruk en betekent een significante vermindering van 
de energiekosten voor het park”, licht Tomas Geeraert 
toe, Sales Account Manager bij Luminus Solutions. “We 
hebben ook een buffertank geïnstalleerd om de warmte 
die niet onmiddellijk kan worden benut toch te kunnen 
recupereren.”

Actief sinds oktober

De installatiewerkzaamheden van de warmtekrachtk-
oppelingseenheid van 635 kWe zijn in mei 2019 gestart. 
Luminus Solutions en Vanparijs Engineers, dochter-
ondernemingen van Luminus, hebben de krachten gebundeld  
voor het ontwerp, de installatie, inbedrijfstellling en het onder-
houd van de installatie en staan ook in voor het beheer van de 
warmtekrachtcertificaten. Het project wordt gefinancierd door 
Power2Green, het investeringsplatform van Luminus.  

De voorlopige oplevering van de eenheid vond plaats in 
oktober 2019. De eerste resultaten zijn bemoedigend, 
aangezien de behaalde energiebesparing groter blijkt dan 
de eerste schattingen. 

Center Parcs-domein “De Vossemeren” in Lommel heeft een gloednieuwe WKK-eenheid in gebruik genomen. Ze zal elektriciteit opwekken en warmte leveren aan 
het subtropisch zwemparadijs. Het proefproject, goed voor een vermogen van 635 kWe, werd al opgevolgd door een tweede project in vakantiepark De Haan. 

De nieuwe warmtekracht-
koppelingseen-heid.
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 De 
fameuze 

tropische 
dome van 

De Vossemeren 
in Lommel.



Dit ambitieuze project om de energiefactuur van  
14 schoolgebouwen te verlagen, maakt deel uit van 
het RenoWatt-plan dat in het leven is geroepen om de 
overheid te helpen haar energieverbruik en ecologische 
voetafdruk te verkleinen. In 2018 waren 60% van de 
geplande werken al voltooid. Eind 2019 is nu 95% van 
de renovatiewerkzaamheden aan de gebouwen en de 
optimalisatie van de verwarmingssystemen afgerond. 

Isolatie en renovatie

De door Luminus Solutions geïmplementeerde oplossingen 
zijn gericht op drie assen:   

•   Betere thermische isolatie van de gebouwen: de 
vervanging van meer dan 2 500 m2 raamwerk door 
raamwerk in hoogwaardig aluminium en de isolatie van 
1 000 m2 gevels met natuurlijke (terracotta bakstenen) 
of recycleerbare (zink) materialen. Deze oppervlakken 
vormen een aanvulling op de 4 000 m2 raamwerk die in 
2017 en 2018 zijn geïnstalleerd en de 10 000 m2 gevels 
en daken die in de voorgaande jaren zijn gerenoveerd. 
Hierdoor kon de verwarmingsbehoefte van 70 
klaslokalen, sporthallen en internaten drastisch worden 
verlaagd. 

 •   Renovatie en optimalisatie van de verwarmingssystemen 
(reeds uitgevoerd in 2018).  

•   Plaatsing van hoogwaardige ledverlichting en 
aanwezigheidssensoren met timer. Behalve dat ze 
energiebesparing opleveren, voldoen deze installaties 
ook aan de huidige verlichtingsnormen.

Eerste resultaten meer dan bemoedigend

De voltooiing van bijna alle werken in 2019 stelde Luminus 
Solutions in staat om de validatie van de energieprestaties 
na renovatie te starten voor 13 van de 14 sites die 
onder het contract vallen. Deze eerste resultaten zijn 
bijzonder deugddoend. Het project voorzag voor de 
schoolgebouwen oorspronkelijk immers een gemiddelde 
vermindering van de CO2-voetafdruk met 32%. Tot dusver 
wijzen de metingen van de prestaties echter op een 
vermindering van 41%. En volgens de projectingenieur 
kunnen die cijfers nog beter uitvallen.

Opdracht meer dan geslaagd voor Luminus Solutions, dat 
ook tijdens vijftien jaar instaan voor het onderhoud van de 
installaties. 

Energieprestatiecontract op 14 schoolsites: 95% van de 
werkzaamheden voltooid in 2019
In 2019 werd 95% van de geplande werkzaamheden als onderdeel van het energieprestatiecontract RenoWatt, in de provincie Luik, uitgevoerd door 
Luminus Solutions. Voor 13 van de 14 betrokken scholen is de vermindering van de CO2-voetafdruk al gemeten: er is sprake van een daling van 41%, 
terwijl de aanvankelijke doelstelling lag op 32%. 

Een van de nieuwe, goed geïsoleerde daken 
van het IPES van Hesbaye in Waremme.

ENERGIEOPLOSSINGEN

Gevels van het Directoraat-
generaal van Onderwijs en 

het Provinciaal internaat 
van Seraing. 

Links de nieuwe 
zinkbekleding 
met het nieuwe 
raamwerk in 
hoogwaardig 
aluminium. 

Rechts de 
steiger tegen 
de gevel 

die wordt 
gerenoveerd. 
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Dit energieprestatiecontract mag dan wel ambitieus lijken 
- het betreft maar liefst twaalf gebouwen, waaronder 
het zwembad en het cultuurcentrum - toch ligt het in lijn 
met het engagement van de gemeente om haar CO2-
voetafdruk met 50% te verminderen tegen 2040. 

Verwarming en warmtekrachtkoppeling

Een eerste poging om het energieverbruik van de 
gemeente te verminderen betreft de verwarming van de 
gebouwen. Enkele van de genomen maatregelen zijn:  

•   de renovatie van de stookruimte van Kasteelhoeve, een 
administratief gebouw;

•   De installatie en configuratie van een nieuwe 
regeleenheid in de stookruimte van het gemeentehuis, 
Kasteel de Viron;

•   de installatie van nieuwe ketels en een nieuwe 
schakelkast in de stookruimte van sporthal Ten Gaerde;

•   de herprogrammering van de warmtepompen van de 
Welzijnscampus, het gebouw waarin de sociale diensten 
van de gemeente gehuisvest zijn.

Maar het belangrijkste element is de installatie van nieuwe 
ketels en een WKK-eenheid om het gebouw en het water 
van het Dilbeekse zwembad te verwarmen. De nieuwe 
WKK-eenheid, waarvan de installatie begon in 2019 en 
begin 2020 werd beëindigd, draagt aanzienlijk bij aan 
de besparingen van de gemeente dankzij de gelijktijdige 
productie van elektriciteit en warmte met een hoog 
rendement.

Een beroep op zonne-energie

De gemeente heeft ook besloten om de daken van haar 
gebouwen te bedekken met zonnepanelen en zo zelf een 
deel van de elektriciteit die wordt verbruikt in de gebouwen 
te produceren. Dit betreft in het bijzonder Dil’Arte, het 
gebouw waarin de Academie voor Schone Kunsten is 
ondergebracht (260 panelen), maar ook Cultuurcentrum 
Westrand (490 panelen). 

Relamping en relighting

Het derde luik van het contract is gericht op besparingen 
met betrekking tot de verlichting in de gebouwen. Om deze 
doelstelling te bereiken, stelde Luminus Solutions een mix 
voor tussen relighting - het plaatsen van nieuwe armaturen 
- en relamping - het vervangen van bestaande lampen en 
buizen door zuinigere modellen. Relamping is goedkoper 
maar om technische redenen niet altijd mogelijk, vandaar 
het belang om elke situatie zorgvuldig te bestuderen. 

Een verbintenis van tien jaar

Het energieprestatiecontract voorziet in een verbintenis van 
tien jaar: één jaar voor de renovatiewerkzaamheden en 
negen jaar waarin Luminus Solutions zal zorgen voor het 
onderhoud en de monitoring van de installaties om optimale 
energieprestaties te garanderen. De gegarandeerde energie 
besparingen zijn goed voor 1,2 GWh per jaar. 

Gemeente Dilbeek verlaagt verbruik met de hulp van  
Luminus Solutions: doel -19% 
In 2019 ondertekende de gemeente Dilbeek een energieprestatiecontract met Luminus Solutions om de energie-efficiëntie van haar gebouwen te 
verbeteren en een deel van haar energie te produceren uit hernieuwbare bronnen. Doel: het energieverbruik tegen 2020 met 19% verlagen.

ENERGIEOPLOSSINGEN

De ondertekening van het energieprestatie-
contract is het resultaat van de inspanningen 
van verschillende stakeholders. 

Van links naar rechts: 
•  Lieven Vanstraelen, Energyinvest
•  Paul Vanden Meerssche, gemeenteraadslid 
•  Walter Zelderloo, gemeenteraadslid,
•  Frank Schoonacker,  Corporate Affairs Luminus
•  Diane Van Hove, schepen
•  Raoul Nihart, CEO Luminus Solutions
•  Anneleen Van den Houte, schepen
•  Miguel Casas, Energyinvest
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Isomo is al meer dan een halve eeuw actief in de productie 
en verwerking van geëxpandeerd polystyreen (EPS), in 
de volksmond ook piepschuim genaamd, dat vooral 
gebruikt wordt als verpakkings- en isolatiemateriaal. Dit 
isolatiemateriaal kan worden gebruikt door particulieren en 
bedrijven om minder te moeten verwarmen.   

Volgens de CEO van Isomo, Thierry Vereecke, was het 
“belangrijk dat Isomo ook zelf inzet op energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie. Het was dan ook een logische stap 
om een PV-installatie te laten plaatsen en te zorgen voor onze 
eigen groene energie.“

Insaver, een dochteronderneming van Luminus, 
gespecialiseerd in zonne-energie, dakwerken, isolatie en 
batterijsystemen plaatste 2 046 zonnepanelen op de daken 
van Isomo. De werken begonnen op 6 november 2019 en 
werden voltooid in januari 2020.

De jaarlijkse productie van de PV-installatie wordt geschat 
op 634 MWh, wat overeenkomt met het energieverbruik 
van 181 huishoudens*. Isomo zal meer dan 75% van de 
geproduceerde elektriciteit  zelf verbruiken.

“Bedrijven en gezinnen helpen om hun ecologische 
voetafdruk te verkleinen, is onze bestaansreden”, aldus Jan 
Pollaris, CEO van Insaver.

*met een verbruik van 3,5 MWh/jaar

 

2 046 zonnepanelen op de daken van Isomo in Kortrijk 
Insaver, een dochteronderneming van Luminus, plaatste 2 046 zonnepanelen op verschillende daken van de werkplaatsen op de site van Isomo in Kortrijk.  
De jaarlijkse productie van de installatie komt overeen met het energieverbruik van 181 huishoudens*. Isomo zal meer dan 75% van de geproduceerde 
elektriciteit zelf verbruiken.

ENERGIEOPLOSSINGEN

Een deel van een dak van 
de werkplaatsen op de site 
van Isomo.

In 2019 hebben Insaver en Dauvister, de twee  
dochterondernemingen van Luminus die 
gespecialiseerd zijn in de installatie van 
zonnepanelen (naast andere energiediensten), 
hun eerdere record zwaar overtroffen. In één jaar 
installeerden ze meer dan 20 MW, een stijging van 
meer dan 95% ten opzichte van 2018.

Zonnepanelen: meer dan 20 MW  
geïnstalleerd door de dochter-
ondernemingen van Luminus 

8,6

43 654

22,3

2017 2018 2019

Gecumuleerd vermogen van de zonnepanelen 
geïnstalleerd bij residentiële klanten en bedrijven,  

in België, in MW

43,6

2424



“Een Power to School-project omvat de installatie en het 
onderhoud van zonnepanelen, plus de volledige financiering 
ervan door Luminus. Tezelfdertijd bieden we een educatief 
programma aan om studenten en hun ouders bewust te 
maken van het belang van duurzame ontwikkeling”, aldus 
Inne Peersman, adjunct-directeur van GoodPlanet. “Via onze 
projecten, campagnes en workshops planten we zaadjes voor 
een duurzame, concrete en aantrekkelijke verandering.“

De zonne-installatie van Campus Spoor West in Anderlecht 
telt 920 zonnepanelen met een capaciteit van 275Wp elk.  

De productie wordt geraamd op zo’n 250 000 kWh/jaar, 
wat overeenkomt met ongeveer 40% van het elektriciteits-
verbruik van het gebouw.

Scholengroep Sint-Goedele Brussel is met Campus Spoor 
West toe aan zijn tweede zonne-installatie in samenwerking 
met Luminus. In 2018 was het Sint-Jozefscollege in Sint-
Pieters-Woluwe al aan de beurt (515 zonnepanelen, goed 
voor een geraamde opbrengst van ongeveer 140 000 kWh/
jaar). Dit resulteerde in een daling van de elektriciteitsfactuur 
met 20% tot 50%, afhankelijk van het aantal uren zon.

De vzw Sint-Goedele Brussel zal de winst die de zonne-
installaties opleveren verdelen over alle scholen binnen 
de scholengroep zodat ook vestigingen waar geen 
zonnepanelen kunnen worden gelegd, een lagere 
energiefactuur genieten waardoor er middelen vrijkomen 
voor kinderen, leerlingen en studenten.

Dankzij het Power to School-programma genieten scholen 
van een vermindering van hun energiefactuur en hun 
ecologische voetafdruk. Na tien jaar wordt de installatie 
overgedragen aan de school. 

920 zonnepanelen op het dak van Campus Spoor West  
dankzij het Power to School-programma
Op 17 mei 2019 huldigde Luminus 920 zonnepanelen in die werden geïnstalleerd op het dak van Campus Spoor West van scholengroep Sint-Goedele 
Brussel, in Anderlecht. Deze worden geplaatst in het kader van het Power to School-programma, het resultaat van een samenwerking tussen Luminus en 
GoodPlanet, ondertekend in 2017.

ENERGIEOPLOSSINGEN

Gloednieuwe zonnepanelen, 
ingehuldigd door, van links naar rechts: 

•  Frank Schoonacker, director corporate 
affairs Luminus, 

•  Inne Peersman, adjunct-directeur 
Goodplanet, 

•  Pier Vandermot, algemeen 
directeur vzw Sint-Goedele 
Brussel,  

•  Guy Vanhengel, minister van 
de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering en voorzitter van 
het College van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (VGC),  
bevoegd voor onder meer 
onderwijs.

25



Een van de 
17 laadstations 

die zijn  
geïnstalleerd

door Newelec.

De parking op de eerste verdieping.
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Eind december 2018 haalden Effia en Newelec samen 
een aanbesteding binnen die was uitgeschreven door 
het parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, Parking.Brussels. De opdracht bestond erin een 
nieuwe transitparking uit te rusten nabij metrostation 
Ceria. De parking ligt aan de rand van Brussel en telt  
1 350 plaatsen voor auto’s en 300 plaatsen voor 
fietsen. Ze vormt een van de sleutelelementen van het 
mobiliteitsbeleid van het Brussels gewest. 

Op die manier kunnen pendelaars hun auto of fiets immers 
achterlaten op een veilige plek aan de rand van Brussel, en de 
rest van hun traject afleggen met het openbaar vervoer. 

Het contract had betrekking op de installatie van de 
technische apparatuur die nodig is voor het beheer van de 
parkeergarage: het detectiesysteem ‘vrij’ of ‘bezet’ zodat 
automobilisten zo snel mogelijk kunnen parkeren, het 
videobewakingssysteem, de installatie van betaalautomaten 
en het systeem voor het lezen en herkennen van nummer-
platen om de uitrit uit de parkeergarage vlot te laten verlopen. 

Het project had ook een ecologisch luik:  de plaatsing en 
inbedrijfstelling van 34 laadpunten - 17 dubbele laadstations 
- voor elektrische of hybride “plug-in”-voertuigen. Deze 
laadstations zijn geïnstalleerd op de eerste verdieping van de 
parkeergarage en zijn aangesloten op een regelsysteem dat 
in staat is om het opladen van de voertuigen in realtime te 
moduleren en prioriteit te geven op basis van het beschikbare 
vermogen, de kosten en het laadniveau van de batterij.  Een 
manier om meer automobilisten te overtuigen om over te 
schakelen op elektrisch aangedreven voertuigen door ze de 
mogelijkheid te bieden hun batterijen overdag op te laden. 

Het geheel werd in de loop van 2019 geïnstalleerd en in 
gebruik genomen. Voor 2020 staat een nieuwe fase gepland 
met de installatie van een carport met zonnepanelen op de 
bovenste verdieping van de parkeergarage. De 720 panelen 
van 335 watt moeten 240 kW piekvermogen kunnen leveren 
aan de laadstations. De regeleenheid zal worden aangepast 
om waar mogelijk de voorkeur te geven aan zonne-energie, 
zodat het aandeel hernieuwbare energie bij het opladen van 
de voertuigen zo groot mogelijk wordt.

Newelec betrokken bij duurzaammobiliteitsbeheer in Brussel,  
met Effia
In 2019 werkte Newelec, een van de dochterondernemingen van Luminus, samen met Effia Belgium om de nieuwe transitparking van Parking.Brussels in 
Anderlecht te voorzien van alle technische apparatuur die nodig is voor het beheer ervan. Voor Newelec betekende dit voornamelijk de plaatsing en de 
inbedrijfstelling van 34 oplaadpunten voor elektrische voertuigen. 

ENERGIEOPLOSSINGEN



Installatie 
van de LED-
lamparmaturen.

Interventie bij een 
van de 110 000 te 
moderniseren 
lichtpunten. Op 14 augustus 2019 vond tijdens de 

inventarisatiefase een dodelijk ongeval 
plaats, hoewel de werf was gesignaliseerd 
volgens de geldende normen. Een arbeider 
stierf toen een automobilist de controle 
over zijn voertuig verloor. Na deze tragische 
gebeurtenis, heeft het consortium in overleg 
met de Service Public de Wallonie beslist 
vanaf september 2019 de signalisatieregels te 
verstrengen om dergelijke omgevallen koste 
wat het kost te voorkomen.

In 2019 zijn drie soorten diensten geïmplementeerd:

•  Vanaf de eerste dag van het contract, op 13 februari, 
werd het 24/24 onderhoud van de volledige infrastructuur 
overgenomen door het consortium.

•  Er is een gedetailleerde inventarisatie gemaakt om 
de reikwijdte van het contract te bepalen en om zo 
goed mogelijk te anticiperen op de uitvoering van de 
werkzaamheden. Deze inventarisatiefase duurde langer dan 
gepland, tot augustus.

•  Er is een aanvang genomen met de renovatie van de 
elektriciteitscabines en de bijbehorende lichtpunten, die drie 
en een half jaar in beslag zal nemen. Eind december 2019 
waren zeven cabines gerenoveerd.

LuWa: begin van de renovatiewerkzaamheden van de verlichting 
op de grote assen van de Waalse autosnelwegen
Het contract voor de modernisering van de verlichtingsinfrastructuur op de grote assen van de Waalse autosnelwegen, eind 2018 binnengehaald door het 
LuWa-consortium, omvatte een eerste inventarisatiefase, die werd afgerond in de zomer van 2019. Het tweede luik van het contract dat is gericht op de 
werkzaamheden die drie en een half jaar moet duren, begon in november 2019.

ENERGIEOPLOSSINGEN

Een publiekprivaat partnerschap 
om 110 000 lichtpunten te 
renoveren
Op 14 december 2018 kende het Waals Gewest 
het contract “Lichtplan 4.0” toe aan het LuWa-
consortium (bestaande uit Citelum, Luminus, 
CFE en DIF), als onderdeel van een Europese 
aanbesteding van SOFICO (Société wallonne de 
Financement Complémentaire des infrastructures). 
Het contract met een looptijd van 20 jaar omvat 
het ontwerp, de modernisering, de financiering, 
het beheer en het onderhoud van de openbare 
verlichtingsinfrastructuur op de door SOFICO 
beheerde snelwegen, of 2 700 km wegen, waarvan 
400 km verkeerswisselaars. 

Op termijn zal 76% energie kunnen worden 
bespaard en zal de lichtvervuiling vermindert 
worden. Men is immers van plan om meer dan 
110 000 natriumlampen te vervangen door LED-
lampen, 850 elektrische bedieningspunten in 
overeenstemming te brengen of te vervangen 
en een CMMS-platform (computerondersteund 
onderhoudsbeheer) op te zetten.
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bcheck heeft een systeem met sensoren ontwikkeld die 
op een gasketel worden gemonteerd om de werking en 
efficiëntie ervan te monitoren.  De verzamelde gegevens 
kunnen dankzij verschillende algoritmes worden uitgelezen 
om relevante voorspellingen te doen met betrekking tot 
eventuele problemen met een installatie. Het systeem is 
uniek op de markt, het is makkelijk te plaatsen en het 
respecteert de privacy (de gegevens zijn slechts voor een 
zeer beperkte tijd toegankelijk).

bcheck richt zich tot zowel eigenaars en 
gebouwenbeheerders, als verzekeraars en installateurs.  
Het systeem en de bijbehorende app bieden heel wat 
voordelen: verhoogde betrouwbaarheid door het 
voorkomen van schade en pannes, kostenbeheersing, 
planning van onderhoud, en verder een verbeterd comfort 
voor de bewoners en betere energieprestaties.

Finance&invest.brussels heeft 1,1 miljoen euro 
geïnvesteerd in deze spin-off van Luminus, waarin 
Luminus eind december 2019 een aandeel van 32,4% 
bezat. Luminus heeft ook meer dan een miljoen euro 
geïnvesteerd in de technologische en commerciële 
ontwikkeling van het bedrijf, binnen zijn innovatieplatform 
#next, dat in 2017 is opgericht in nauwe samenwerking 
met accelerator Start it @ KBC, om de ontwikkeling van 
nieuwe energiediensten aan te moedigen. 

Het product INDI werd getest tussen april en juni 
2019 op 25 individuele wandketels, dankzij de nauwe 
samenwerking met Zuiderhaard, die meer dan  
2 000 sociale woningen beheert in Vorst en Sint-Gillis. 

Het product COLL is geïnstalleerd op verschillende grote 
ketels van de Anderlechtse Haard, als onderdeel van het 
energieprestatiecontract dat wordt geïmplementeerd door 
Luminus Solutions.

Individuele en collectieve verwarming:  
innovatieve monitoringoplossingen met bcheck
Start-up bcheck, ondersteund door de incubator van Luminus en Finance&invest.brussels, biedt twee producten aan: het ene, INDI, is bestemd 
voor individuele verwarming, het andere, COLL, voor collectieve verwarmingsinstallaties in gebouwen. Een verbetering van het onderhoud en 
de energie-efficiëntie van woningen speelt daarbij een sleutelrol.

Het systeem 
bcheck wordt 

vervaardigd in België 
en verkocht    

in het Verenigd 
Koninkrijk, 

België en 
Italië. 

INNOVATIE

De medeoprichters van bcheck, Eric 
Dirix, Pieter Dirix en Jacques Bolzer 
hebben de steun genoten van 
incubator #next en Start It @ KBC, 
gespecialiseerd in de begeleiding 
van start-ups.
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Tijdens de renovatie werd het gebouw helemaal gestript 
en optimaal geïsoleerd. De studie, het ontwerp, de 
installatie van de verschillende systemen en de plaatsing 
van het gecentraliseerde gebouwbeheersysteem is een 
totaalproject gerealiseerd door ATS.  

In de kantoren integreert het geautomatiseerde platform 
alle bedieningselementen voor de verlichting, verwarming, 
ventilatie en zonwering. Deze diensten kunnen op elk 
moment worden bijgesteld dankzij aanwezigheidsdetectie, 
daglichtmeting en gegevens van het weerstation. Alle 
technieken interageren met elkaar om het comfort van 
de gebruikers en de energieprestaties van het gebouw te 
optimaliseren. De kantoren van 1 200 m² slagen er op die 
manier in om zowel energie- als CO2-neutraal te zijn. 

In de werkplaatsen met een oppervlakte van 9 500 m² 
worden ook aanwezigheidsdetectie en daglichtmeting 
gebruikt om de verlichting, verwarming en airconditioning 
te regelen in maar liefst elf verschillende zones. De 
ledverlichting wordt optimaal aangestuurd door het 
geautomatiseerde platform. De elf zones worden 
verwarmd via gasdonkerstralers die 50% energiezuiniger 
zijn dan luchtverwarming via klassieke luchtverhitters. 

De nieuwe site kan ook een beroep doen op hernieuwbare 
energie: 1 100 zonnepanelen die eind 2018 door Insaver 
zijn geïnstalleerd, kunnen tot 478 kWp produceren. Tot 
slot werd er ook geïnvesteerd in een energieopslagsysteem 
of BESS (Battery Energy Storage System). Dit systeem 
kan tot 360 kWh energie opslaan in lithium-ionbatterijen 
en werd geplaatst om het eigen energieverbruik te 
optimaliseren. De BESS kan eveneens dienst doen als 
noodstroomvoorziening en kan samen met de PV-
installatie het gebouw voor beperkte tijd als autonome 
grid laten functioneren. 

Nieuw gebouw ATS Groep: een showroom in het teken van 
automatisering en energie-efficiëntie van bedrijven
ATS Groep, dochteronderneming van Luminus en multidisciplinaire technologiegroep, heeft zijn mechanische activiteiten samengebracht op een nieuwe site  
aan de Langerbruggekaai, in de haven van Gent. Dit gebouw van meer dan 10 000 m² werd volledig herbekeken en gerenoveerd volgens de meest geavanceerde 
gebouwentechnologie op de markt, en vormt een inspiratiebron voor bedrijven in volle energietransitie. De volledige site, zowel de kantoren als de werkplaatsen, 
wordt ondersteund door een volledig geïntegreerd gebouwbeheersysteem. 

Het verwarmingssysteem:  
links de buffertanken achteraan de 

twee warmte- 
pompen van  

50 kW.

 
 

Het ventilatie- 
systeem van de  

site (12 000 m3 
lucht/u) 

is een 
integraal 
onderdeel 
van de 
showroom.

ATS test sinds 
midden 2019 een 
systeem dat tot 
360 kWh energie 
kan opslaan 
in lithium-
ionbatterijen. 

INNOVATIE

2929



LaverVert is een Naamse start-up die is opgericht in 2017. 
Met 12 jaar ervaring in het wasserijwezen besloot Jean-
François Eloin om met zijn vriend Adrien Pierson, een 
zelfstandig verpleger, een wasmiddel te ontwikkelen dat 
100% ecologisch is en uit de circulaire economie komt. 
In 2019 wonnen ze met “Laver Vert, het innovatieve 
wasmiddel dat uit zijn as herrijst”, de Luminus Premium 
Award tijdens de uitreiking van de Belgische Energie- en 
Milieuprijs, naast hun nominatie in de categorie “Circulaire 
economie”.

Luminus sponsorde drie jaar lang de Belgische Energie- en 
Milieuprijs, naast Brussel Leefmilieu, om de realisatie van 
projecten aan te moedigen die volledig passen bij zijn visie 
op de toekomst en de duurzame ontwikkeling. Iedereen 
mag deelnemen: burgers, bedrijven, verenigingen en 
besturen. 

De prijsuitreiking vond plaats op 6 juni 2019 in 
aanwezigheid van personaliteiten, zoals Nic Balthazar, 
Belgisch regisseur en klimaatactivist, en Joseph Smitz, 
voormalig voorzitter van de Waalse milieuraad voor 
duurzame ontwikkeling.

Luminus bekroonde een project dat een methode om 
wasmiddel te maken “op grootmoeders wijze” in een 
modern jasje heeft weten te steken. LaverVert recycleert 
as die wordt geproduceerd door de industrie, maar ook 
door scholen, om er een betaalbaar ecologisch wasmiddel 
van te maken dat uit de circulaire economie komt. De 
koolzaadolie die in het wasmiddel wordt verwerkt, wordt 
tien kilometer van hun vestiging geproduceerd. En voor 
de levering van hun producten doen ze een beroep op 
Hytchers, een collectieve bezorgdienst die is bedacht 
door een Luikse start-up. Van ontwerp tot levering, alle 
inspanningen van LaverVert maken deel uit van een 
aanpak die de mensheid en de planeet een betere 
toekomst wil bieden.

“De Premium Award van Luminus ontvangen was 
een droom voor ons”, erkent Jean-François Eloin. “De 
informatie prijkt nu op onze verpakking, het is een 
enorme meerwaarde voor onze geloofwaardigheid”.

Naamse start-up door Luminus bekroondop de Energie-  
en Milieuprijs
Een 100% ecologisch wasmiddel uit de circulaire economie? Dat is het innovatieve wasmiddel van LaverVert, een Naamse start-up die Luminus op 6 juni 2019  
in de kijker wou zetten tijdens de Energie- en Milieuprijs.

INNOVATIE

De gelukkige laureaten van de door Luminus 
uitgereikte Premium Award: in het midden en 

rechts Jean-François ELOIN en Adrien Pierson, 
medeoprichters van LavertVert, links André 

Neugroschl, marketing director B2B Luminus
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Biomassa

Energiebeheersysteem

Windturbines

Groene waterstof

Warmtekoppeling
Distributie 

warmte / koude

INNOVATION

Elektriciteits-
distributienet

Elektrische
mobiliteit

Batterijen

Zonnepanelen

Hernieuwbare energiegemeenschappen: Luminus actief  
in Doornik-West

INNOVATIE

Sinds juli 2019 neemt Luminus samen met een tiental bedrijven van de economische activiteitszone Doornik-West, waaronder IDETA en ORES, deel aan  
de werking van een hernieuwbare energiegemeenschap, eCloud.

In mei 2019 keurde de Waalse regering een decreet 
goed betreffende de implementatie van hernieuwbare 
energiegemeenschappen, dat tot doel heeft het lokale 
collectieve zelfverbruik van elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen te bevorderen.

Sinds 1 juli 2019 maakt Luminus samen met een tiental 
bedrijven van het bedrijvenpark Doornik-West deel uit van 
een pilootgemeenschap. Dit park krijgt stroom van een 
windturbine van 2,2 MW (eigendom van e-NosVents, een 
dochteronderneming van Luminus) en zonnepanelen  
(281 kWp).  

Het doel van de gemeenschap is om het lokale zelfverbruik 
van groene stroom te optimaliseren door productie en 
verbruik zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen in 
hetzelfde geografische gebied. 

Door hun energiebehoeften te enten op de realtime 
productie van de gemeenschap, nemen bedrijven vrijwillig 
actie om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en 
kunnen ze hun concurrentievermogen vergroten door de 
elektriciteit zelf te verbruiken tegen een voordelig tarief.

In Doornik stelt Luminus lokaal geproduceerde elektriciteit 
ter beschikking, zorgt het voor de facturatie tussen de 
verschillende bedrijven voor de zelfverbruikte energie en 
begeleidt het de deelnemende bedrijven gedurende het 
hele project. 

Door het consumptiegedrag van elk bedrijf regelmatig 
te analyseren, stuurt Luminus hen en werkt het met 
hen samen om hun eigen verbruik binnen de lokale 
energiegemeenschap te optimaliseren. 

Het pilootproject loopt af in juni 2020. Daarna zullen 
er analyses worden uitgevoerd over een volledig jaar 
om aanbevelingen op te stellen die zullen worden 
gebruikt voor de ontwikkeling van toekomstige lokale 
gemeenschappen.

Een hernieuwbare energiegemeenschap 
kan verschillende spelers groeperen:  
(Zelf)producenten en (zelf)consumenten.
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Een succesvolle 
campagne rond 
energie-efficiëntie

In juni en oktober 2019 lanceerde 
Luminus bij haar residentiële klanten 
een advertentiecampagne rond 
‘energie-efficiëntie’.

Deze campagne genereerde:

•  497 629 bezoeken op de  
“Energie-efficiëntie”-pagina’s van  
de Luminus- en Lumiworld-websites

•  59 730 deelnemers aan het 
individueel besparingsplan

De campagne heeft bijgedragen 
aan de verkoop van energiediensten 
(isolatiediensten, installatie van 
zonnepanelen, installatie van ketels 
of batterijen) aan residentiële 
klanten. In totaal is de verkoop van 
energiediensten in 2019 met 10% 
gestegen.

 

De visual hiernaast werd in  
juni 2019 gepubliceerd om de  
energie-efficiëntiediensten  die  

Luminus aanbiedt aan bedrijven  
in de kijker te plaatsen.

Het beperken van 
onze uitstoot van 
broeikasgassen: 
kerncijfers

•  224 miljoen euro geïnvesteerd in 
hernieuwbare energie in 3 jaar, 
waarvan 81,5 miljoen in 2019

•  212 windturbines in totaal, waarvan 
26 nieuwe windturbines gebouwd in 
2019, goed voor 519 MW (+ 19%)

•  44,3 MW zonne-energie bij de 
klanten, waarvan 21 MW in 2019 
(+90%)

•  88,8% beschikbaarheid voor onze 
centrales met gecombineerde cyclus 
van juli tot december, om bij te 
dragen aan het evenwicht tussen 
productie en verbruik

•  25% van de aardgasverkoop CO2-
gecompenseerd in 2019

•  1 307 ton CO2-equivalent uitgestoten 
door het wagenpark van Luminus 
(-10% in twee jaar)

•  105 851 km afgelegd met de fiets 
door onze medewerkers van en naar 
het werk in 2019 (+ 19%)

V.U. Grégoire Dallemagne, voor  
LMAS sprl, Koning Albert II laan 7,  
1000 Brussel, april 2020

Mijn bedrijf gaat

want mijn energiekost  
gaat achteruit

Energie-efficiëntie is een uitdaging van formaat voor elk bedrijf. Vraag maar aan Caroline Craenhals, 
CEO van Belgian Scrap Terminal. Luminus begeleidt haar bedrijf bij de grote stappen van de 
energietransitie. Met duurzame end-to-end solutions voor de optimalisatie van haar gebouwen en 
processen, in harmonie met haar hart voor recyclage. Oplossingen die de impact van haar 
bedrijf op het klimaat én haar factuur verlagen. Maar energie-efficiëntie betekent ook zelf energie 
produceren. Met zonnepanelen, windmolens of warmtekrachtkoppeling. Kortom, alles wat de 
energie-efficiëntie van uw gebouw, systemen en apparatuur verbetert, en daarbij ook nog eens het 

comfort en de prestaties van uw medewerkers bevordert. 
Benieuwd wat duurzaam en spaarzaam voor uw bedrijf kunnen betekenen? 

Ontdek het op www.luminus.be/onderneming
 

Samen maken we het verschil.
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